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 الدرس األول : االحتكاك                  الوحدة األولى : االحتكاك            

 ھو القوة التى تنشأ بین سطحي جسمین متالمسین وتؤثر فى اتجاه معاكس التجاه الحركة فتقل سرعة الجسم المتحرك االحتكاك : 
 سطح من الخشب* مثال : تتحرك البلیة مسافة أكبر على سطح من السیرامیك أطول من 

 قوة االحتكاك بین إطار الدراجة وسطح األرض تقلل سرعة الدراجة -
 تتغیر قوة االحتكاك بتغیر نوع مادة كل سطح  -

* مثال : قوة االحتكاك بین مكعب من الخشب ولوح خشبي تكون كبیرة وانزالقھ فوقھ یكون قلیل ویقطع مسافة قلیلة وقوة االحتكاك 
 وانزالقھا فوقھ یكون كبیر وتقطع مسافة كبیرة بي تكون قلیلةبین عربة لعبة ولوح خش

 كرة المطاط تتوقف عن الحركة بعد مسافة قصیرة على أرضیة فناء المدرسة وتستمر فى الحركة مسافة أطول على أرضیة الفصل -
 * تتغیر قوة االحتكاك بتغیر نوع سطح الجسمین المتالمسین

 بمقدار معین كلما كان ھذا المقدار كبیرا دل على أن قوة االحتكاك كبیرةیعبر عن قوة االحتكاك بین سطحین  *
یختلف مقدار قوة االحتكاك باختالف نوع سطح المادة          * التعبیر البیاني :

 مثال إذا دفعت كرة من المطاط على أسطح مختلفة *
 من عشره3زجاج  قوة االحتكاك  -1
 من عشرة 5.5: قوة االحتكاك معدن  -2
 من عشرة 6مطاط : قوة االحتكاك   -3
 من عشرة 4.5خرسانة : قوة االحتكاك  -4

 * أثر االحتكاك على حركة األجسام :
 عندما تكون القوى المؤثرة علیھ متعادلة یستمر الجسم متحركا بسرعة ثابتة وفى خط مستقیم -

 ة عندما تكون قوة االحتكاك = قوة الدفع* مثال: الصندوق الخشبي یتحرك بسرعة ثابت
 احتكاك فى الماء )  -احتكاك فى الھواء  -( بین األجسام الصلبة  * أنواع االحتكاك :

نوع من قوى االحتكاك وتنشأ عن حركة جسم فى الھواء   * مقاومة الھواء لحركة األجسام :
ء التى تتحرك بسرعات عالیة نالحظھا فى األشیا -

 ھل تالحظ تأثیر مقاومة الھواء لحركتك -عندما تجرى أو تركب دراجة  * مثال:
فى حالة السیارة المتحركة تؤثر مقاومة الھواء علیھا وتعوق حركتھا یكون تأثیر مقاومة الھواء كبیرا وواضحا عندما تتحرك  -

 اء عندما تتحرك السیارة بسرعات منخفضةالسیارة بسرعات عالیة ویقل تأثیر مقاومة الھو
عندما یتساوى مقدار قوة مقاومة الھواء مع القوة التى تحرك السیارة فالقوة المؤثرة على السیارة تكون متعادلة فتتحرك السیارة  -

 بسرعة ثابتة
 حتكاك بین الجسم المتحرك والھواءكلما زادت مساحة السطح المعرض للھواء ازداد مقدار مقاومة الھواء أى ازداد مقدار قوة اال -

* عالقة مساحة السطح بقوة االحتكاك 
الشكل اإلنسیابى یقلل مساحة سطح الجسم المعرض للھواء فیقل احتكاك الھواء -

القطارات            –الطائرات  –* مثال : الشكل اإلنسیابى للصواریخ 
أجنحتھ لزیادة مساحة سطح جسمھ المعرض للھواء فیؤدى إلى زیادة  ویتضح فى حالة ھبوط الخفاش إلى األرض حیث یفرد -

 مقاومة الھواء لھ ویقلل من سرعة سقوطھ
 ورجل المظالت یفتح المظلة ( الباراشوت) لیزید مقاومة الھواء(قوة االحتكاك) ویقلل من سرعة سقوطھ ویصل إلى األرض آمنا -

 االحتكاك تنشأ عن حركة الجسم فى الماءھى نوع من قوى  : * مقاومة الماء لحركة األجسام
عندما یتحرك جسم فى الماء بسرعة كبیرة مثل السفینة أو السمكة فان قوة االحتكاك  بین الجسم المتحرك والماء تزداد بزیادة  - 

 مساحة السطح المعرض للماء
 ع الماءاتجاه حركة السمكة فى الماء یكون معاكسا التجاه القوة الناشئة عن االحتكاك م - 

 * الشكل اإلنسیابى لألجسام المتحركة :
 یأخذ جسم السمكة شكل انسیابى وكذلك القطارات والطائرات لتسھیل حركتھا وتقلیل االحتكاك فى الماء أو الھواء -
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 الدرس الثانى : تطبیقات االحتكاك

 قوة االحتكاك تبطئ أو توقف الحركة بین األسطح المتالمسة -
 س اتجاه الحركةوتكون دائما في عك -

 * متى یحدث االحتكاك ؟
 بین سطحین یتحرك احدھما بالنسبة لألخر مثل السیارة والطریق -
 بین سطحین یتدحرج أحدھما على األخر مثل البلیة واألرض -
 حركة األجسام في الھواء أو الماء -

 ة بدون االحتكاك "" الحیاة مستحیل                  * فائدة االحتكاك :
 تنظیم حركة السیارة على الطریق باالحتكاك بین اإلطارات واألرض - 1
التحكم في سرعة السیارة أو إیقافھا باستخدام الفرامل التي تعتمد على االحتكاك  - 2
 یحمیك من التزحلق على األرض - 3
ن أیدینا یساعد على اإلمساك باألشیاء وبدون االحتكاك تنزلق األشیاء م - 4
 ال یتم إال باالحتكاك -الكبریت  -إشعال عود الثقاب  - 5

تلف األجزاء الداخلیة لآلالت المیكانیكیة بسبب االحتكاك بین أجزائھا المتحركة المتالمسة وینتج عن االحتكاك  -* أضرار االحتكاك :
قدرتھا على التحمل مما یھدر كثیر من األموال  ارتفاع درجة حرارة ھذه األجزاء ویؤدى إلى تآكل أجزائھا وتلف اآللة وتفقد

 * طرق تقلیل قوى االحتكاك :
 استخدام الشحوم والزیوت  التي تكون طبقة رقیقة بین السطحین المتالمسین وتقلل االحتكاك مثل محرك السیارة -1
 استخدام ( رولمان البلى )  ووضعھ بین األجزاء المتحركة داخل اآلالت المیكانیكیة  -2
رولمان البلى :  یتكون من مجموعة من الكریات المعدنیة الصغیرة ذات األسطح المصقولة الناعمة فتكون قوى االحتكاك بینھا  -

 .تكاد تكون منعدمة 
* التقلیل من استھالك وقود السیارة : 

الھواء وتؤثر في اتجاه معاكس لحركة عند ما تتحرك السیارة بسرعة كبیرة یزداد احتكاك الھواء مع جسم السیارة فتزداد مقاومة  -
 السیارة والتغلب على المقاومة یكون بزیادة الشغل المبذول المستمد من الوقود ویزداد استھالك الوقود

لذلك یجب عدم زیادة سرعة السیارة عن حد معین للتقلیل من قوة االحتكاك بین الھواء وجسم السیارة والسیارات الحدیثة تزداد  -
یابیة فى التصمیم لتقلیل قوة احتكاك الھواء بھا فیھا االنس

تكون بھا حفر ( نقوش)  - اإلطارات المطاطیة ( كاوتش السیارة ) :
 وجود الماء على الطرق یقلل قوة االحتكاك بین اإلطار والطریق  ویقلل تحكم السائق فى السیارة  -
 للخارج عندما تسیر ببطء تضغط اإلطارات على الماء أسفلھا وتطردھا -
وإذا سارت بسرعة كبیرة ال یكون ھناك وقت كاف للضغط على الماء وطرده للخارج ویظل الماء بین اإلطارات والطریق فیقل  -

 السیارة ىاالحتكاك بین اإلطار والطریق ویصبح من الصعب التحكم ف
ھیئ مكان لتجمع الماء فیھا لمنع الماء من تصنع اإلطارات بحیث یوجد قناة رفیعة في منتصف اإلطار وعلى محیطھ ھذه القناة ت -

التجمع بین اإلطارات والطرق وتتصل بھذه القناة مجموعة من الحفر كل منھا على شكل منحنى یمر خاللھا الماء للخارج 
: ما المقصود بكال من :      1س

 جـ) مقاومة الماء          أ) االحتكاك              ب) مقاومة الھواء                   
 : كیف تتغیر قوة االحتكاك ؟2س
 : ما العالقة بین مساحة سطح الجسم المعرض للھواء ومقدار مقاومة الھواء لحركتھ ؟3س
 : متى تتحرك السیارة بسرعة ثابتة ؟4س
 : اذكر أھمیة الشكل االنسیابى للسمكة ؟5س
 : اذكر فوائد االحتكاك ؟6س
 تكاك ؟: اذكر أضرار االح7س
 : اذكر طرق تقلیل االحتكاك ؟8س
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 -أكمل ما یلي : :9س
.................................... معاكس لـ قوة االحتكاك تؤثر فى اتجاه -1

 عندما تتساوى قوة احتكاكھا مع الھواء ، مع القوة التى تحركھا . ....................................تتحرك السیارة بسرعة  -2
.................................... رك السیارة بسرعة كبیرة تزدادعندما تتح -3

 التجاه الحركة . ....................................تؤثر فى اتجاه  ....................................تنشأ بین جسمین  ....................................االحتكاك  -4
....................................الجسم المتحرك خاللھ تسمى قوة االحتكاك بین الھواء و -5

.................................وفى خط مستقیم عندما تكون القوة المؤثرة علیھ   ...............................الجسم المتحرك یستمر متحركا بسرعة  -6

 بین إطارات السیارة والطریق   ....................................وجود الماء على الطریق یقلل من  -7
....................................یتم التحكم فى سرعة السیارة أوإیقافھا باستخدام   -8

....................................انسیابیة تصمیم ھیاكل السیارات تقلل من   -9

 سطحین یتوقف على نوع مادتى السطحین .    بین  ....................................مقدار   -10
....................................فرامل للتحكم فى سرعة السیارة أو إیقافھا على قوى التعتمد فكرة استخدام   -11

.................................... تسمى قوة االحتكاك بین الماء والجسم المتحرك خاللھ  -12

....................................ة تزداد قوة بزیادة سرعة السیار  -13

....................................القوة التى تنشأ بین سطحین متالمسین تسمى   -14

 المعرض للھواء .  ....................................تزداد قوة االحتكاك بین الجسم المتحرك والھواء بزیادة   -15
 تعاكس اتجاه حركة الجسم . ....................................قوة   -16

 -: اكتب المصطلح العلمي  :01س
 .  التجاه الحركة  القوة التي تنشا بین سطحي جسمین متالمسین و تؤثر في اتجاه معاكس -1
ت . مجموعة من الكریات الصغیرة ذات األسطح الناعمة توضع بن األسطح الداخلیة لألجزاء المتحركة في اآلال -2
 قوة االحتكاك بین الماء والجسم المتحرك خاللھ . -3
 نوع من قوى االحتكاك ینشأ نتیجة حركة الجسم فى الھواء . -4

 -: علل ما یأتي   :11س
 تتوقف حركة الكرة بعد مسافة قصیرة على أرض الفناء . -1
 آلالت المیكانیكیة .لبلي بین األجزاء المتحركة الرولمان  یستخدم -2
 السیارة وجود نقوش فى إطار -2
 البد من استبدال إطارات السیارة عندما تختفي نقوشھا . -4
 تستخدم الطیور أجنحتھا أثناء الھبوط . -5
 یقوم رجل المظالت بفتح الباراشوت فى حالة الھبوط . -6
 حركة السیارة تحتاج إلى االحتكاك . -6
 لھا شكل انسیابي . والصواریخ الطائرات -6
 ال تزید سرعة السیارة عن حد معین .أینصح قائدو السیارات ب -7

 الخفاش أجنحتھ فى حالة ھبوطھ فردی -11
 ملساء . أسطحھااإلطارات القدیمة للسیارة تكون  -12
 .لفترة طویلة البد من تبرید اآلالت المیكانیكیة عند تشغیلھا  -13
 تستخدم الشحوم والزیوت فى اآلالت المیكانیكیة -14
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 -: اختر اإلجابة الصحیحة:21س
 تنعدم ) –تبقى ثابتة  –تقل  –عندما یفتح رجل المظالت الباراشوت ، فإن مقاومة الھواء ( تزداد   -1
 االندفاع )  –االحتكاك  –اآلالت  –القوة التى تنشأ بین بین سطحین متالمسین تسمى ( المشى  -2
 مطابق ) –موازى  –عمودى  –عاكس تؤثر قوة االحتكاك فى اتجاه  التجاه الحركة ( م -3
 عمودیة ) –متوازیة  –طردیة  –العالقة بین مساحة سطح الجسم المتحرك فى الھواء ومقاومة الھواء عالقة ( عكسیة  -4
 مكعبا ) –انسیابیا  –كرویا  –لتقلیل قوة االحتكاك تأخذ األجسام المتحركة شكال ( اسطوانیا  -5
 السرعة ) –الحركة  –االحتكاك  –( الطاقة  فرامل السیارة تطبیقات على -6

) أمام العبارات التالیة :         ) أو عالمة (  : ضع عالمة (  31س
 قوة االحتكاك تكون دائما فى نفس اتجاه حركة الجسم . -1
 بلى فى زیادة قوة االحتكاك .الیستخدم رولمان  -2
 تنشأ قوة االحتكاك بین المواد الصلبة فقط . -3
 تتساوى قوة احتكاك الھواء بالسیارة مع القوة التى تحركھا تتحرك السیارة بسرعة ثابتة .عندما  -4
 االحتكاك ضرورى للمشى . -5
 عندما تكون القوة المؤثرة على جسم متحرك متعادلة ، فإنھ یستمر متحركا بسرعة ثابتة وفى خط مستقیم . -6
 تتوقف قوة االحتكاك على شكل سطحى الجسمین المتالمسین .  -7
 شعال عود الثقاب یتم بواسطة االحتكاك .إ -8
 قوة االحتكاك فى حالة الحركة أكبر من قوة االحتكاك فى حالة السكون لنفس السطحین المتالمسین .  -9

 تستخدم الشحوم للتقلیل من قوة االحتكاك .  -10
 تقل سرعة السیارة عندما تقل قوة االحتكاك .  -11
 ومقاومة الھواء لحركتھ عالقة عكسیة .العالقة بین مساحة سطح الجسم المعرض للھواء   -12
 السیارة المتحركة تؤثر علیھا مقاومة الھواء فى نفس اتجاه حركتھا .  -13
 كلما زادت مساحة سطح الجسم المعرض للھواء تزداد مقاومتھ لحركتھ .  -14
 یزداد استھالك الوقود كلما زادت سرعة السیارة .  -15
 إذا كانت تتحرك بسرعات عالیة .ال یمكن مالحظة مقاومة الھواء لحركة األجسام   -16
 تصنع الصواریخ والطائرات بحیث یكون لھا شكل انسیابى .  -17
 یقل تأثیر مقاومة الھواء عندما تتحرك السیارة بسرعة كبیرة .  -18
 تؤثر قوة االحتكاك فى اتجاه معاكس التجاه الحركة .  -19
 یقابلھ قوة احتكاك فى نفس االتجاه .دفع أى جسم لألمام   -20
 ح رجل المظالت الباراشوت تقل قوة االحتكاك مع الھواء .عندما یفت  -21

 : ماذا یحدث فى الحاالت اآلتیة :41س

 عندما ال یوجد احتكاك بین إطار السیارة والطریق . -1

 عندما تصمم السیارات والطائرات بمساحة سطح كبیرة -2

 عندما ال یوجد احتكاك بین حذائك والطریق . -3

 المتحركة فى اآلالت المیكانیكیة .عدم وضع رولمان البلى فى األجزاء  -4

 كانت قوة االحتكاك مساویة قوة الدفع . -5

 عندما ال یتم تشحیم اآلالت المیكانیكیة بانتظام . -6

 عندما تسیر السیارة بسرعة عالیة فى أسطح طرق مبتلة بالماء . -7
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 ىاز الدورالجھ :الدرس األول      الوحــــدة الثانیــــــة

 الدم  - األوعیة الدمویة -القلب  مكونات الجھاز الدوري : * 
ینقل المواد الغذائیة المھضومة واألكسجین إلى جمیع خالیا الجسم  وظیفة الجھاز الدوري :* 
 العامة للجسم . یساعد فى الحفاظ على الصحةوالمواد اإلخراجیة إلى أجھزة اإلخراج وینقل    

ھو عضو عضلى أجوف یوجد فى تجویف الصدر بین الرئتین مائال قلیال ناحیة  :القلب * أوال 
 ویضخ الدم فى كل لحظة من لحظات العمر دون توقف  الیسار   
 رقیق ىشكلھ من الخارج كمثرى الشكل ولھ جدار عضلوحجم القلب یعادل حجم قبضة یدك  -

 منع اختالط الدم )( لون من جانبین مفصولین عن بعضھما بجدار عضلى كیتو   
 الحجرتان العلویتان تسمى أذینان والسفلیتان تسمى بطینان ویفصل بین كل أذین وبطین صمام -

 ( یسمح بمرور الدم فى اتجاه واحد فقط من األذین إلى البطین وال یسمح بالعكس ) 
 الجدر العضلیة للقلب سمیكة لضخ الدم إلى الجسم -

 وتنقسم إلى :جرى الدم عبر شبكة من األوعیة الدمویة ی األوعیة الدمویة :* ثانیا 
وعاء دموي ینقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم  الشریان : -1
یتفرع الشریان إلى فروع أصغر فأصغر تنتھي بالشعیرات الدمویة  -
وعاء دموي ینقل الدم من الجسم إلى القلب :  الورید -2
 یة لیعود بالدم منھا إلى القلب یبدأ الورید بتجمع الشعیرات الدمو -
 األكسجین من الدم إلى خالیا الجسمولمھضوم اأصغر األوعیة الدمویة جدارھا رقیق لتسمح بمرور الغذاء الشعیرات الدمویة : -3

 ومرور الفضالت من خالیا الجسم إلى أعضاء تتخلص منھا
 د واحدإذا ما وضعت على امتدا كمألف  95فى الجسم أوعیة دمویة طولھا  -

 یتكون من : : ثالثا الدم* 
تنقل األكسجین من الرئة إلى  خالیا الجسم وتنقل ثاني أكسید الكربون  ھى كریات تعطى الدم لونھ األحمرخالیا الدم الحمراء :  -1

 من الخالیا إلى الرئتین للتخلص منھ   
ھا یحیط بالجراثیم لیقضى علیھا وبعضھا یفرز مواد البعض من( ھى كریات تحمى الجسم من األمراض : خالیا الدم البیضاء  - 2

 ) تقتل ھذه الجراثیم
ألنھا تساعد فى تكوین  اإلصابة بجرح تساعد على وقف نزف الدم عند ھى أجزاء صغیرة جدا من الخالیا الصفائح الدمویة : -3

 لتسده ویتوقف النزیف الجرح الجلطة الدمویة مكان
وتنقل الغذاء الممتص من األمعاء إلى خالیا  یتكون أساسا من الماء وتسبح فیھا خالیا الدم لدمالجزء السائل من ا البالزما : -4

 الجسم وتنقل الفضالت من خالیا الجسم إلى أعضاء خاصة بالجسم للتخلص منھا 
ینقل ودمویة ألف صفیحة  700خلیة دم بیضاء  وملیون ألف 35خلیة دم حمراء و ارملی30و ) لتر دم6 -5یحتوى الجسم على ( -

 م◌37ْلى الجسم ویحافظ على درجة حرارة الجسم عند إوالفضالت من و ألكسجیناالغذاء و
إلمداد الجسم بكمیة أكبر من الغذاء  عدد الدقات أثناء الراحة أقل من عدد الدقات بعد الجري  والتمرینات الریاضیةدقات القلب :  -

 واألكسجین الالزمین لتولید الطاقة
یتلقى كل أذین الدم من األوردة ویدفع كل بطین الدم  ینقسم القلب إلى أربعة تجاویف أذینان وبطینان داخل القلب :مسار الدم * 

 خارج القلب إلى الشرایین
جانبي القلب األیمن واألیسر مفصوالن عن بعضھما بجدار عضلى ینتقل الدم خالل كل جانب منھما فى اتجاه واحد فقط من األذین  -

ویوجد بین كل أذین وبطین صمام یمنع الدم من االرتداد إلى الخلف  إلى البطین
الجزء العلوي من القلب یستقبل الدم من األوردة  ىأحد تجویف أذین : -
 خارج القلب  الجزء السفلى من القلب یستقبل الدم من األذین ویدفعھ ىأحد تجویف بطین: -
 یة على الجدران الداخلیة للشرایینمرض تتراكم فیھ المواد الدھن تصلب الشرایین : -
 حالة مرضیة یقل فیھا عدد خالیا الدم الحمراء السلیمة فى الدم أو تقل بھا كمیة الھیموجلوبین  فقر الدم : -
م عبر الشرایین أشد مما ھى علیھ فى الوضع الطبیعى دمرض تكون فیھ القوة التي تدفع ال ضغط الدم المرتفع : -

لمسار الذى یسلكھ الدم داخل الجسم االدورة الدمویة :* 
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 خطوات الدورة الدمویة :* 
 القلب عن طریق الوریدین إلىیعود الدم غیر المؤكسج من أعضاء الجسم  -1
 األجوفین العلوي والسفلى     
 الرئتین عن إلىالبطین األیمن الذى یدفعھ  إلىثم یتم ضخھ من األذین األیمن  -

 رئة إلىفرعین یتجھ كل منھما  إلىى یتفرع طریق الشریان الرئوي الذ 
من الدم خارجا مع الھواء  ینطلق غاز ثاني أكسید الكربون فى الرئتین : -2

 الزفیر ویأخذ الدم بدال منھ األكسجین الموجود بالھواء داخل الرئتین    
 األربعة لیدخل  األوردة الرئویة یعود الدم المؤكسج  إلى القلب عن طریق -3

الذى یدفعھ إلى جمیع  یدفع الدم إلى البطین األیسرالذى  ى األذین األیسرإل    
 نحاء الجسم بواسطة الشریان األورطىأ    
الدورة الدمویة بین القلب والرئتین  الدورة الدمویة الصغرى ( الرئویة ) : *
الدورة الدمویة بین القلب وجمیع  الدورة الدمویة الكبرى (الجھازیة) :*
 عدا الرئتین . الجسم اءجزأ  

 المحافظة على صحة الجھاز الدورى :* 
المواظبة على أداء التمارین الریاضیة ألنھا تقوى عضلة القلب وتنشط  -1

 .الدورة الدمویة      
 یتوافر فیھا الشروط اآلتیة : تناول وجبات غذائیة متوازنة -2
 ران الشرایین من عدم اإلفراط فى تناول الدھون ألنھا تترسب على جد -  

الداخل وتؤدى لإلصابة بتصلب الشرایین واإلصابة بالسمنة التى تمثل عبئا على عضلة القلب      
 أن تحتوى على قلیل من الملح حتى ال تصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم -  
 أن تكون غنیة بالعناصر المعدنیة وخصوصا الحدید حتى ال تصاب بفقر الدم  -  
 ىن أو التواجد فى أماكن بھا تدخین ألنھ یسبب المشاكل للجھاز التنفساحذر التدخی -3

ویسبب ضرر بالغ للقلب ویرفع ضغط الدم ویضعف الدورة الدمویة       

 ) : ىاإلخراج فى اإلنسان ( الجھاز اإلخراج                 ىالدرس الثان     

جسم عندما تحصل خالیا الجسم على الطاقة من الغذاء الممتص فى وجود ھى المواد التى تنتجھا خالیا ال:المواد اإلخراجیة * 
وینتج عن ذلك  ثانى أكسید الكربون وبخار الماء وتقوم الخالیا بتكسیر البروتینات التى یستخدمھا الجسم فى النمو  األكسجین

ة الجسم بعض األمالح الزائدة عن حاجو وتعویض الخالیا التالفة فتنتج البولینا وحمض البولیك
 ھى أجزاء:  الفضالت الصلبة ( البراز ) -
الطعام التى لم یستطع الجھاز الھضمى  

 تختزن فى األمعاءفھضمھا لیتم امتصاصھا 
 الغلیظة حتى یطردھا الجسم إلى الخارج 

 لذلك ال یعتبر البراز من المواد اإلخراجیة 
 ؟كیف یتخلص الجسم من المواد اإلخراجیة* 
الجسم من الفضالت إلى  تتخلص خالیا -

 الشعیرات الدمویة القریبة منھا   
 ثانى أكسید الكربون مع ھواء الزفیر یخرج -
 خارج الجسمإلى    
یتخلص الجسم من األمالح الزائدة عن  -

 طریق العرق بواسطة الجلد   
 البولینا  وحمض البولیك یطردھا الجھاز -

 البولي مع البول إلى خارج الجسم 
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 حمض البولیك ) –ھو المسئول عن التخلص من المواد اإلخراجیة النیتروجینیة ( البولینا  :ىلجھاز البولا* 
 المثانة البولیة -3       الحالبین -2      الكلیتین -1یتكون من :   

 ھما العضوان األساسیان بالجھاز البولي الكلیتین : -1
 جینیة من الدموظیفتھما إزالة المواد اإلخراجیة النیترو - 
 فى كل كلیة حوالي ملیون أنبوبة دقیقة ترشح المواد اإلخراجیة لتخلص - 

 الدم منھا وطردھا فى صورة بول 
 نقل البول من الكلیة إلى المثانة البولیة الحالبین : -2
تختزن البول حتى یتم تفریغھ من الجسم  : المثانة البولیة -3

 التى نسكب علیھا مخلوط الكلیة تعمل مثل ورقة الترشیح* 
 الماء ویبقى الرمل حالرمل والماء فیترش 

 ]أمالح ) –حمض البولیك  –مواد أخرى ( بولینا  ٪2 –ماء   ٪98 [ تركیب البول :* 
 كل كلیة عن طریق شریان إلىیدخل الدم وبھ المواد اإلخراجیة كیف یتكون : * 
حتى یكون شعیرات دمویة  كلیة وأصغر داخل كل ریتفرع الشریان أصغ -
المواد  فیتم ترشیح إلى أنابیب دقیقة موجودة فى الكلیة تمر المواد اإلخراجیة من الدم خالل الجدران الرقیقة للشعیرات الدمویة -

 البول لتكوینالنترجینیة وبعض األمالح والماء الزائد    
 یختزن بھا البول حتى تمتلئ فتشعر بالرغبة فى التبول التى ة إلى المثانة كلیالینقل الحالب البول  من  كیف نتخلص من البول:*  

 إلى جمیع أجزاء الجسم ىمن الكلیتین لیعود إلى الدورة الدمویة والقلب عن طریق ورید یدفع القلب الدم النق ىیخرج الدم النق     
یخرج من خالل غدد خاصة تسمى الغدد العرقیة  یتخلص منھا الجسم عن طریق العرق الذي التخلص من األمالح الزائدة :* 
 الكلیتین ؟كیف نحافظ على صحة * 
تتناول وجبات غذائیة متوازنة  -2             تشرب الماء بكمیات كافیة -1
 تقلل من الطعام المحتوى على الكثیر من الملح والبھارات -3
لھارسیا التى تدمر الشعیرات الدمویة بالمثانة البولیة تجنب اإلصابة بالب المحافظة على صحة المثانة البولیة :*  

 المحافظة على نظافة الجلد بالغسل واالستحمام  یومیا . المحافظة على الجلد سلیما :* 
: مما یتكون الجھاز الدورى ؟         1س
 : اذكر أھمیة الجھاز الدورى ؟2س
: ما ھو القلب ؟ وما فائدتھ ؟       3س
 ا عدد حجرات القلب ؟ وما أسماؤھا ؟: م4س
: ما الذى یفصل نصفى القلب ؟         5س
 : اذكر أنواع األوعیة الدمویة ؟6س
: قارن بین الشریان والورید ؟        7س
 : مما یتكون الدم ؟8س
 ویةملدالصفائح ا -البالزما  -خالیا الدم البیضاء  -: اذكر أھمیة كال من :  خالیا الدم الحمراء 9س
: متى تزداد عدد دقات القلب ؟        10س
 : قارن بین األذین والبطین ؟11س
 الدورة الدمویة الكبرى -الدورة الدمویة الصغرى  -ضغط الدم المرتفع  -فقر الدم  -: ما المقصود بكال من : تصلب الشرایین 12س
 : كیف تحافظ على صحة جھازك الدورى ؟13س
 الجھاز البولى ؟: مما یتكون 14س
: اذكر أھمیة الجھاز البولى ؟         15س
 الغدة العرقیة -المثانة  -الحالبین  -: اذكر أھمیة كال من : الكلیتین 16س
 : كیف یتخلص الجسم من األمالح الزائدة ؟17س
 الجلد -المثانة البولیة  -: كیف تحافظ على كال من :   الكلیتین 18س
 ند : : ماذا یحدث ع19س

 جـ) قطع الحالب          ب) اإلصابة بالبلھارسیا             أ) تلف الكلیتین                  
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 -: ىأكمل ما یل : 02س
 ..............................,  .............................,  ............................الجھاز الدوري یتكون من  -1
 حجرات . .............................ب من یتكون القل -2
 .............................. , ..............................,  ..............................من  یتكونالجھاز البولي  -3
..............................یتم ضخ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم عن طریق  -4

..............................بینما یحمل الورید الرئوى دما    ..............................الرئوى دما   یحمل الشریان -5

..............................األوعیة الدمویة التى تحمل الدم من القلب تسمى  -6

..............................العضو الذى یقوم بتنقیة الدم من الفضالت فى الجھاز البولى یسمى   -7

..............................لقلب عن طریق إلى اومن أجزاء الجسم  ..............................ینتقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم عن طریق  -8

..............................یدخل الدم المحتوى على المواد اإلخراجیة إلى كل كلیة عن طریق  -9

..............................یتخلص الجسم من المواد اإلخراجیة النیتروجینیة عن طریق  -10

 من جمیع أجزاء الجسم عدا الرئتین .الدم   .............................. یستقبل األذین -11
 م37ْعلى درجة حرارة الجسم عند   .............................. یحافظ  -12
..............................مجموعة األعضاء التى تخلص الجسم من الفضالت الناتجة عن ھدم المواد الغذائیة داخل الخالیا تسمى   -13

 . العضو الرئیسى فى الجھاز البولى  ..............................تعتبر  -14
.............................یتخلص من ثانى أكسید الكربون عن طریق و ........................یتخلص الجسم من األمالح الزائدة والماء عن طریق   -15

 الفضالت ذائبة فى صورة عرق .  ..............................ویخرج   ...............................تخرج الكلیة الفضالت ذائبة فى الماء على ھیئة  -16
..............................ى سائل مائى أصفر اللون یسمى تسبح خالیا الدم ف -17

..............................بالكلیة ویوصل البول إلى    ..............................یتصل  -18

.............................. .تعرف األوعیة الدمویة التى تخرج من القلب بـ -19

..............................كة من األنابیب ھى یجرى الدم داخل شب -20

..............................ینقبض األذین األیسر فیدفع الدم إلى  -21

 التى تساعد على التئام الجروح  ..............................تكون الصفائح الدمویة   -22
 ئول عن التخلص من المواد اإلخراجیة النیتروجینیة من الدم .ھو المس  ..............................الجھاز  -23
 الجسم بین الرئتین وخالیااألكسجین وثانى أكسید الكربون  ..............................تنقل خالیا الدم  -24
..............................بینما یحمل الدم المؤكسج غاز   ..............................الدم غیر المؤكسج یحمل غاز   -25

..............................الوعاء الدموى الذى ینقل الدم من القلب إلى الرئتین یسمى   -26

 التى تسبب األمراض لإلنسان . المیكروبات ..............................تھاجم خالیا الدم  -27
 -:   ىعلل ما یأت :12س
 ت .یحتوي القلب علي صماما -1
 إذا تلفت الكلیتان فإن الشخص یتعرض للموت . -2
 عدم اإلفراط فى تناول الدھون . -3
      جانب القلب األیمن مفصول عن جانبھ األیسر . -4
 یجب االمتناع عن التدخین . -5
 جدر الشعیرات الدمویة رقیقة .  -6
 یعتبر الجلد من أعضاء اإلخراج .  -7
 ت والحوادث .    یجب تجنب التعرض لإلصابا -8
للعرق مذاق مالح .       -9

 جدار البطین األیسر أكثر سمكاً من جدار البطین األیمن . -10
 یتبول اإلنسان قلیال في فصل الصیف عن فصل الشتاء . -11
 ال یعتبر البراز من المواد اإلخراجیة . -12
 یتدفق الدم فى اتجاه واحد فقط داخل القلب .  -13
 اظبة على أداء التمرینات الریاضیة . یجب المو -14
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 -: اختر اإلجابة الصحیحة:22س
 الشریان األورطى ) -الشعیرات الدمویة  -الورید  -الوعاء الدموى الذى یحمل الدم إلى القلب ھو  ( الشریان الرئوى   -1
 ست ) -خمس   -أربع  -حجرات ( ثالث  ..............................یتكون قلب اإلنسان من   -2
 الصفائح الدمویة ) -البالزما  -خالیا الدم البیضاء  -الجزء السائل من الدم ھو ( خالیا الدم الحمراء  -3
 ) األوردة الرئویة -الورید األجوف العلوى  -الشریان الرئوى  -( الشریان األورطى الوعاء الذى یحمل الدم إلى أجزاء الجسم  -4
 الجلد )      -القلب  -الكلیتین  -كربون وبخار الماء عن طریق ( الرئتین یتم إخراج ثانى أكسید ال -5
 الصفائح الدمویة ) -البالزما  -خالیا الدم البیضاء  -مكون الدم الذى لھ دور فى تكوین الجلطة الدمویة ھو ( خالیا الدم الحمراء  -6
 العصبى ) -البولى  -التنفسى  -( الھضمى جھاز ینقى الدم من األمالح الزائدة والبولینا وحمض البولیك   -7
 الصفائح الدمویة )  -البالزما  -خالیا الدم البیضاء  -مكونات الدم التى تحمل األكسجین ھى  ( خالیا الدم الحمراء  -8
 الجلد )     -القلب  -الكلیتین  -یتم التخلص من البولینا عن طریق  ( الرئتین  -9

 األذین األیمن ) -األذین األیسر  -البطین األیمن  -الدم المؤكسج القادم من الرئتین ( البطین األیسر  .........................تستقبل حجرة  -10
 الشرایین واألوردة ) -الشعیرات الدمویة  -األوردة  -أكثر األوعیة الدمویة دقة ورقة فى جدرھا   ( الشرایین  -11
 -:  ىاكتب المصطلح العلم :32س
 مائى تسبح فیھ خالیا الدم .    سائل  -1
           الجھاز المسئول عن نقل المواد الغذائیة المھضومة واألكسجین والماء إلى جمیع خالیا الجسم . -2
 الحجرتان السفلیتان داخل القلب .  -3
    الدورة الدمویة فیما بین القلب والرئتین . -4
    .  ع أجزاء الجسم مسئول عن دفع الدم إلى جمی ىعضو عضل -5
 العضو المسئول عن استخالص المواد اإلخراجیة النیتروجینیة من الدم وطردھا فى صورة بول . -6
 . القادمة من الرئتین تستقبل الدم من األوردة ىالقلب الت حجرة -7
  .إلى خالیا الجسم الغذاء المھضوم  تسبح فیھ خالیا الدم ویحمل ، الجزء السائل من الدم -8
 . جھاز یرشح الدم من األمالح الزائدة و البولینا وحمض البولینا -9

 وعاء دموى یحمل الدم إلى الكلیتین . -10
 سائل ینقل ویوصل المواد إلى جمیع األجزاء داخل جسم اإلنسان . -11
 أنبوبة رفیعة تتصل بالكلیة و یمر فیھا البول .  -12
 تصبھ داخل القلب . لأجزاء الجسم أوعیة دمویة تأتى بالدم من جمیع  -13
 الدورة الدمویة فیما بین القلب و باقى أجزاء الجسم عدا الرئتین.  -14
 مجموعة من األعضاء تخلص الجسم من الفضالت والمواد الضارة .  -15
 عضو ینقل البول من الكلیة إلى المثانة . -16
 . جسم من الثانى أكسید الكربون  العضو المسئول عن إخراج  -17
 سائل تستخلصھ الكلیتان یحتوى على مواد ضارة بالجسم .  -18
 : ماذا یحدث عند :24س

 عندما تجرى لمدة خمس دقائق بالنسبة لضربات القلب . -1
 لم تستطع كلیة اإلنسان أداء وظیفتھا . -2
 عدم استطاعة جسم اإلنسان التخلص من الفضالت . -3
 تناول طعام یحتوى على نسبة أمالح عالیة . -4
 تفاظ جسم اإلنسان بكمیة بول لفترة طویلة .اح -5
 عندما یكون جانبا القلب غیر مفصولین عن بعضھما . -6

) أمام العبارات التالیة :         ) أو عالمة (  : ضع عالمة (  25س
 . یعتبر الجلد من أعضاء اإلخراج -1
 یوجد تجویفان فقط داخل قلب اإلنسان . -2
 م من األمراض .تحمى خالیا الدم الحمراء الجس -3
 الحالبان ھما العضوان الرئیسیان فى الجھاز البولى فى اإلنسان . -4
 .المثانة البولیة ھى المسئولة عن تخزین البول  -5
 خالیا الدم البیضاء تنقل الدم من الرئة لخالیا الجسم وثانى أكسید الكربون من الخالیا إلى الرئتین . -6
 . فقر الدم ابة بمرض اإلصتناول أطعمة غنیة بالحدید یحمیك من   -7
 البالزما ھى جزء الدم المسئول عن نقل األكسجین داخل الجسم . -8
 الحالب ھو العضو المسئول عن تخزین البول فى جسم اإلنسان .  -9

 الجزء السائل من الدم ھو الصفائح الدمویة .  -10
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 مكونات التربة :الدرس األول             الوحدة الثالثة    

 مختلفة تساعد العلماء والمزارعین على معرفة أنواع المعادن فیھا التربة لھا ألوان -
 خشن وصخري أو  حبیبي أوأملس  منھاف تختلف أنواع التربة فى الملمس -
 تتشكل من أنواع متعددة من الصخور والمعادن وبقایا الكائنات الحیة تؤثر على -

 لونھا وملمسھا 
 ذور النباتات فى األرضتساعد على تثبیت ج -1   :أھمیة التربة* 

 یمتص النبات الماء والمواد الغذائیة منھا فینمو -2      
 تتخذ العدید من الكائنات التربة موطنا لھا -3      

اندفاع الماء فوق الصخور یؤدى إلى تفتتھا  -1    وین التربة :كمراحل ت* 
 الریاح تؤدى إلى تكسر الصخور وتفتتھا -2 
 الصخور تزداد تفتتا مع الزمن -3 

الطبقة العلیا السطحیة المفككة من القشرة األرضیة   ىھ تعریف التربة :
ات تتكون من معادن تنتج من تفتت الصخور وتختلط معھا المواد المتحللة للكائن -

 بعد موتھا ویوجد بھا كائنات دقیقة عدیدة    
 ) بالد - ماء -ى جزیئات صغیرة من الطم - غرین - جزیئات كبیرة رملیة -حصى(  

 طت مع مكونات التربةل: بقایا الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة التى تحللت واخت الدبال* 
 فتتحلل وتساھم فى تكوین الدبال تسقط أوراق النباتات واألجزاء األخرى على التربة -
 عندما تموت الكائنات تحت السطح تتحلل أجسامھا وتصبح من الدبال  -
 ما یستدعى إضافة أسمدة عضویة للتربة لتعویض خصوبتھام تتناقص كمیتھ فى التربة الزراعیة بتكرار الزراعة فتقل خصوبتھا -
 ى تلویث التربة والنباتات أخطأ اإلنسان عندما أضاف أسمدة كیمیائیة فتسببت ف -

 ؟ كیف تكونت التربة الزراعیة فى مصر* 
من صخور ھضبة الحبشة التى تسقط علیھا أمطار غزیرة وتتعرض للحرارة والریاح والمیاه الجاریة فتتفتت إلى حبیبات متفاوتة 

رسبت عام بعد عام على ھیئة طبقات جرفتھا میاه الفیضانات إلى مجرى  نھر النیل ومنھ إلى أرض الوادي حیث ت الحجم والشكل
 وھى غنیة بالعناصر الالزمة لنمو النباتات من الطمي  والطین

 ؟كیف تعیش الكائنات الحیة داخل التربة  *
 وعندما تموت تتحلل أجسامھا وتصبح من الدبال  النمل والحشرات تصنع أنفاقا  فى التربة تبنى أعشاشا وتضع البیض -
وتجعل نمو  فاقا فى التربة تحت األرض واألنفاق تسمح للھواء والماء والمغذیات لتمر بسھولة خالل التربةدیدان األرض تحفر أن -

 جذور النباتات أمرا سھال لتحصل على ما تحتاجھ من مغذیات 
جذور النباتات تمتد فى عمق التربة وتحصل على الماء والمغذیات من التربة  -
لتربة وتساعد التربة فى أن تكون متماسكة تقوم الجذور بتثبیت النبات فى ا -

طبقات التربة * 
 أجزاء صغیرة من الصخورٍ والدبال والحیوانات والطبقات العلیا توجد بھا الجذور  -1
 ) الطبقات الصخریة المفتتة إلى اعلي والطبقات الصخریة الصلبة إلى أسفل (یوجد بھا قلیل من الدبال : الطبقات الصخریة  -2

ویمكن دراستھا باستخدام عدسة  الحیوانات الكبیرة مثل القواقع والحشرات توجد على السطح :نات الموجودة فى التربة الحیوا* 
 یدویة والدیدان یمكن إخراجھا من التربة بسكب محلول من الصابون على سطح التربة ( مثل دودة األرض )

 أنواع التربة وخصائصھا : ىالدرس الثان

ملساء وذات حبیبات صغیرة متماسكة ال یتشرب الطین الماء بسرعة لكنھ یحتجز الكثیر منھ الطین غنى  : التربة الطینیة *
 النبات ال ینمو فیھ نموا حسنا ألنھ شدید التماسك فیصعب امتداد الجذور فیھ وبالمغذیات 

ون أصلح أنواع التربة لنمو المحاصیل أو ال تكوبالماء جیدا   یحتفظ الرمل ذات حبیبات كبیرة ومفككة لذلك ال : التربة الرملیة*
 لعیش الكائنات الحیة ألن الماء عندما یتسرب من التربة الرملیة یجرف منھا المغذیات

داكنة اللون ألن فیھا الكثیر من الدبال تنمو فیھا النباتات جیدا ألنھا غنیة بالمغذیات وتحتفظ بالماء جیدا : التربة الصفراء*
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 التربة الصفراء التربة الرملیة ة الطینیةالترب وجھ المقارنة 

 اللون داكنةلونھا أصفر     لونھا أسمر داكن لون التربة

 ىحبیبات الطین والطم مكوناتھا
وقلیل من حبیبات الرمل 

 والدبال

من  تتكون من حبیبات الرمل وقلیل
النادر  حبیبات الطین أو الطمي ومن

 احتوائھا على الدبال

لرمل والطین تتكون من الحصى وا
بكمیات متساویة تقریبا باإلضافة إلى 

 الكثیر من الدبال

خلیط من الحبیبات الصغیرة والكبیرة  كبیرة الحجم صغیرة الحجم حجم الحبیبات

 متوسطة التماسك ضعیفة التماسك          شدیدة التماسك درجة التماسك 

 تینوسط بین الترب اع نفاذا للماءأكثر األنو أقل األنواع نفاذا للماء     نفاذ الماء

 متوسطة التھویةجیدة التھویة ردیئة التھویة  التھویة

نواع خصوبة األأكثر  أقل أنواع التربة خصوبة        الخصوبة       ثانى األنواع الخصوبة

النباتات 
المالئمة 
 لزراعتھا

القمح  -قصب السكر -القطن
ن كثیر م  -األرز -

الخضراوات 

البطاطس والبطاطا والنباتات كدرنات ال
الفول كثمار أسفل سطح التربة لھا التي 

 نىالسودا

 أشجار الفاكھة

 التربة الرملیةثم التربة الصفراء  ثمالتربة الطینیة أكثر احتفاظا بالماء 

 حمایة التربة من التلوث  :الدرس الثالث  

 دة االستھالك وزیادة كبیرة فى حجم المخلفات نمو المجتمعات البشریة یصاحبھ زیا -
فتصبح بیئة مناسبة لنمو البكتیریا والحشرات والفئران وتكون عرضة لتعفن المواد العضویة فتنتشر الروائح الكریھة واألمراض  
 ویلحق ضررا بالكائنات الحیة  ىأى  تغیر یطرأ على التربة ویخل بتوازنھا  الطبیع : تلوث التربة -

وثات التربة الزراعیة : مل* 
تسربت المبیدات إلى التربة فتلوثت النباتات فاستخدمھا اإلنسان للقضاء على اآلفات التى تصیب النباتات المبیدات الكیمیائیة  :  -1

 التى تنمو مما أضر بصحة اإلنسان والحیوانات التى تتغذى علیھا
 ر التربة من العناصر الالزمة لنمو النباتات فتلوثت التربة ونتج عن ذلكتستخدم لتعویض فق األسمدة والمخصبات الكیمیائیة : -2

تسرب ھذه المواد للنباتات مما ألحق الضرر بصحة اإلنسان والحیوانات التى تتغذى علیھا وموت الكائنات التى تعیش فى التربة 
من مخلفات صناعیة  فتصلھا مع ماء الري أو الریاح تتلوث التربة الزراعیة بكل ما یلوث الھواء والماء  المخلفات الصناعیة :  -3

وذوبان ما بھا من أمالح وحرمان  -أو مذابة فى میاه األمطار ( األمطار الحامضیة ) مما یؤدى إلى زیادة حامضیة التربة 
 النباتات منھا 

فاع نسبة المیاه الجوفیة یزید نسبة ارت -التربة الزراعیة فتجف وتزید ملوحتھا ىبسبب تباعد فترات ر زیادة ملوحة التربة : -4
 ھالك النباتات المزروعة فىسبب تاألمالح مما ی

ملوحة التربة : ارتفاع مستوى الملح فى التربة بسبب تراكم األمالح الزائدة مثل كلوریدات الصودیوم والبوتاسیوم والكالسیوم *
 ة للزراعةوالماغنسیوم وغالبا ما تظھر على سطح التربة مما یجعلھا غیر صالح

طرق حمایة التربة من التلوث * 
 التوسع فى استخدام أعداء طبیعیة لآلفات الزراعیة وترشید استخدام المبیدات  -1
 ترشید استخدام األسمدة والمخصبات الزراعیة  -2
 استخدام األسمدة الطبیعیة فى تسمید التربة  -3
 تحسین الصرف باألراضي  الزراعیة  - 4
 نولوجیا فى معالجة میاه الصرف قبل تصریفھا فى البحیرات واألنھاراستثمار التك -5
 إنشاء المصانع فى أماكن بعیدة عن األراضي الزراعیة  -6
 ري األرض الزراعیة بانتظام لمنع جفافھا وزیادة األمالح بھا -7
 نشر الوعي البیئي بین األفراد خصوصا بالمناطق الزراعیة  -8
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؟         : عرف التربة1س
 : اذكر أھمیة التربة للنبات ؟2س
 : ما نتیجة استخدام األسمدة الكیماویة ؟3س
  : كیف تكونت التربة الزراعیة فى مصر ؟4س
: اذكر أھمیة دودة األرض للتربة ؟           5س
 : مما تتشكل التربة ؟6س
    : اذكر أھمیة الجذور للنباتات ؟     7س
 : اذكر أھمیة النمل والحشرات للتربة ؟8س
: لماذا تتناقص كمیة الدبال باألرض الزراعیة ؟       9س
 : ما المقصود بالدبال ؟10س
 : اذكر أنواع التربة ؟11س
 : اذكر مكونات كال من : أ) التربة الطینیة   ب) التربة الرملیة   جـ) التربة الصفراء12س
 ض المزارعین على مشكلة الدبال ؟: كیف یتغلب بع13س
 : اذكر بعض النباتات المالئمة لكال من : 14س

 أ) التربة الطینیة      ب) التربة الرملیة        جـ) التربة الصفراء          
 : ما المقصود بتلوث التربة ؟15س
 : اذكر بعض الملوثات التى تسببت فى تلوث التربة ؟16س
 التلوث ؟ مایة التربة من: اذكر طرق ح17س
 : أكمل العبارات اآلتیة :18س
.............................. ینمو محصول األرز بكفاءة فى التربة -1

..............................و  ..............................و ..............................ـتتفتت الصخور عندما تتعرض ل -2

..............................باإلضافة إلى   .............................. و ..............................و  ..............................لتربة من حبیبات متفاوتة من تتكون ا -3

 أكثر نفاذا للماء .  ..............................شدیدة التماسك ، بینما التربة   ..............................التربة  -4
 التى تغطى معظم أراضى سطح األرض ..............................التربة عبارة عن  -5
 لكى تسمح للھواء والماء والمغذیات بأن تمر بسھولة خاللھا .  ..............................تحفر دیدان األرض فى التربة  -6
..............................و   ..............................و   ..............................ث أنواع تصنف التربة إلى ثال -7

 التماسك  ..............................التربة الصفراء   -8
 على كثیر من الدبال       ..............................تحتوى التربة   -9

..............................و  .............................. و   ..............................و   ..............................ت التربة من أھم ملوثا -10

..............................التربة تماسكا ھى أنواع أكثر  -11

..............................لیل من حبیبات الرمل والدبال ھى التربة التى تتكون من حبیبات طین وطمى وق -12

 فردیئة التھویة  ..............................جیدة التھویة أما التربة  ..............................التربة   -13
.............................. األصل فى التربة الزراعیة فى مصر صخور ھضبة -14

..............................أما أكثرھا خصوبة   ..............................أقل أنواع التربة خصوبة   -15

 فى مصر أجود المناطق لزراعة األرز ..............................تعتبر منطقة  -16
..............................ا وأقلھ ..............................أكثر أنواع التربة نفاذیة للماء  -17

 األكثر مالءمة لزراعة معظم النباتات .  ..............................التربة   -18
 أكثر أنواع التربة امتصاصا للماء ..............................التربة   -19
..............................و   ..............................و ..............................تالئم التربة الرملیة زراعة  -20

 فى التربة الصفراء    ..............................تجود زراعة  -21
 الخصوبة .  ..............................ء  التماسك والتربة الصفرا  ..............................التھویة والتربة الطینیة  ..............................التربة الرملیة  -22
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 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :19س
 الطینیة والصفراء معا ) -الصفراء  -الطینیة  -( الرملیة  أكثر أنواع التربة تماسكا ھى التربة  -1
 ) المقطم - الحبشة -الجوالن  -األصل فى التربة الزراعیة فى مصر صخور ھضبة ( التبت  -2
 ) كبیرة جدا - كبیرة -متوسطة  - صغیرةالتربة الطینیة ذات حبیبات  (  -3
 القمح ) -الخضروات  -القطن  -أفضل فى التربة الرملیة  ( الفول السودانى  ..............................نمو   -4
 ) الطینیة والصفراء معا - الطینیة -الرملیة  -یمر الماء بسھولة خالل التربة   ( الصفراء  -5
 منعدمة ) -متوسطة  -ضعیفة  -التماسك ( شدیدة   ..............................التربة الصفراء   -6
 ) الصفراء والطینیة معا - الطینیة -الرملیة  -( الصفراء  ینمو محصول األرز بكفاءة فى التربة -7
 اعیة إلى  یؤدى إضافة األسمدة الطبیعیة إلى التربة الزر -8

تلوث التربة )  -موت الكائنات الحیة  -نقص الخصوبة  -( زیادة الخصوبة    
)  الطینیة والصفراء معا - الطینیة -الرملیة  -( الصفراء   أقل أنواع التربة احتفاظا بالماء -9

 الصناعیة من ملوثات التربة التى تؤدى إلى المخلفات  -10
 زیادة خصوبة التربة ) -موت الكائنات الحیة  -نقص حموضة التربة  -( زیادة حموضة التربة          

 ) الرملیة الطینیة - الطینیة -الرملیة  -( الصفراء  أكثر أنواع التربة خصوبة ھى التربة  -11
 : اكتب المصطلح العلمى :20س
 التربة التى تجود فیھا زراعة القطن  -1
طبقة رقیقة مفككة تغطى القشرة األرضیة         -2
 نوع من التربة رمادى اللون -3
 دبال إال نادرا  على نوع من التربة ال یحتوى -4
        فى التربة . بقایا الكائنات والمواد العضویة المتحللة -5
 نوع من التربة شدید التماسك      -6
         أصل التربة الزراعیة فى مصر -7
نوع من التربة ردئ التھویة          -8
 أكثر أنواع التربة احتفاظا بالماء -9

 تربة عالیة الخصوبة الحتوائھا على أمالح مناسبة ذائبة ودبال -10
 زراعة الفول السودانىنوع التربة الذى یالئم  -11
 مادة عضویة تنتج من تحلل الكائنات الحیة بعد موتھا ویرجع إلیھا خصوبة التربة -12
 : علل لما یأتى : 21س
 عدم استخدام األسمدة الكیمیائیة بإسراف . -1
 التربة الرملیة جیدة التھویة .      -2
 التربة الصفراء أكثر أنواع التربة خصوبة .  -3
 نبات لھا دور مھم فى التربة .جذور ال -4
 التربة الطینیة ردیئة التھویة .   -5
    دیدان األرض تقوم بدور مھم للتربة . -6
 تختلف التربة فى درجة تماسكھا باختالف نوعھا  -7
 للكائنات الدقیقة التى تعیش فى التربة أھمیة خاصة . -8
 اصیل .لیست التربة الرملیة أصلح أنواع التربة لنمو المح -9

 ال تنمو النباتات فى التربة الطینیة نموا حسنا . -10
 تنمو النباتات جیدا فى التربة الصفراء داكنة اللون . -11
 تختلف التربة فى درجة خصوبتھا باختالف نوعھا  -12
التربة الصفراء والرملیة .  نظیره فى یكون منسوب الماء فى التربة الطینیة أعلى من -13
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 أمام العبارة الخاطئة :× ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ( √ ) مة ( : ضع عال22س
 التربة الرملیة أكثر أنواع التربة خصوبة  -1
      األسمدة الكیماویة من أھم مخصبات التربة الزراعیة . -2
 التربة الصفراء متوسطة التھویة  -3
 حجم حبیبات التربة الرملیة كبیر وتماسكھا ضعیف . -4
 لتربة الطینیة أكثر أنواع التربة إنفاذا للماء  ا -5
  تباعد فترات الرى یؤدى إلى زیادة ملوحة التربة . -6
 تجود زراعة األرز بالتربة الصفراء -7
 التربة الصفراء متوسطة التھویة . -8
تساعد التربة على تثبیت النباتات          -9

 التربة الطینیة سیئة التھویة  -10
   ىالصخرالفتات تتكون التربة من أنواع متعددة من  -11
   التربة الصفراء أكثر أنواع التربة خصوبة . -12
 ینمو الصبار فى التربة الطینیة -13
 التربة الرملیة أكثر أنواع التربة امتصاصا للماء -14
 تجود زراعة النباتات المكونة للدرنات بالتربة الرملیة -15
 ى قاع المخبار عندما نضع بھ عینة من التربةیترسب الدبال ف -16
 إضافة األسمدة الطبیعیة یؤدى إلى تلوث التربة -17
 استخدام المبیدات الحشریة فى القضاء على اآلفات یحمى التربة من التلوث -18
 التربة الطینیة أكثر أنواع التربة إنفاذا للماء   -19
 اتیة وحیوانیةتلوث التربة یؤدى إلى اختفاء مجموعات نب -20
 تباعد فترات الرى یؤدى إلى زیادة صالحیة التربة -21
 التلوث ھو أى تغییر یطرأ على البیئة ویخل بتوازنھا الطبیعى -22
 ینمو الصبار بصورة جیدة فى التربة الرملیة -23
 المواد الدبالیة ھى بقایا صخور صغیرة تفتت وترسبت على سطح األرض -24
 دیدة التماسك ردیئة التھویة قلیلة الخصوبة التربة الرملیة ش -25
 : ماذا یحدث عند :32س

 . عدم تواجد جذور للنباتات فى التربة  -1
 . كانت التربة الزراعیة غیر خصبة -2
 تلوثت التربة الزراعیة بالمخصبات الكیمیائیة . -3
 . اختفاء الكائنات الدقیقة من التربة -4
 . عدم رى األراضى الزراعیة بانتظام . -5
 . لفول فى تربة عالیة الملوحةزراعة ا -6
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أكمل ما یأتي :      السؤال األول :
 م. º..............................على درجة حرارة الجسم عند درجة   ..............................یحافظ   – 1
.............................. ینقبض األذین األیسر فیدفع الدم إلى – 2

.............................. یتم ضخ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم عن طریق الشریان – 3

..............................العالقة بین قوة االحتكاك وسرعة الجسم عالقة  – 4

..............................بین كل أذین وبطین یوجد  – 5

ختر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین :      ا    السؤال الثاني :
 ) 8 – 6 – 4 – 2(     .............................. الجانب األیسر من القلب عدد حجراتھ  -1
 ) 22 – 72 – 42 – 82(   .............................. ىعدد ضربات قلب اإلنسان الطبیع -2
 األوردة ) -األوعیة الدمویة  -( الشرایین .............................. ىیجرى الدم داخل شبكة من األنابیب ھ  -3
 تبقى ثابتة ) -تقل -( تزداد .............................. عندما یفتح رجل المظالت الباراشوت فإن مقاومة الھواء -4
 الشعیرات الدمویة ) -األوردة  -( الشرایین  ..............................أكثر األوعیة الدمویة دقة ورقة ھي  – 5
 نیتروجین ) -ثاني أكسید الكربون -( أكسجین .............................. ـلقلب بھ دم محمل بلالجانب األیمن  -6

       اكتب المصطلح العلمي :     السؤال الثالث :
 وعاء دموي ینقل الدم من القلب إلى جمیع مناطق الجسم       – 1
القوة المسئولة عن حمایتنا من التزحلق        -2
 جھاز یتكون من القلب والدم واألوعیة الدمویة     – 3
مسئول عن دفع الدم إلى جمیع أجزاء الجسم  عضو عضلي كمثرى الشكل  – 4
 نوع من قوى االحتكاك تنشأ عن حركة الجسم في الماء        -5
 كریات داخل الدم مسئولة عن حمایة الجسم من األمراض    -6

) أمام العبارات التالیة :    ) أو عالمة (  ضع عالمة (  :   الرابعالسؤال 
ح الدمویة  على تكوین الجلطة الدمویة        تساعد الصفائ – 1
تعرف الدورة الدمویة بین القلب والرئتین بالدورة الدمویة الكبرى      – 2
 القلب یوجد في التجویف الصدري      – 3
تكون قوة االحتكاك دائما في نفس اتجاه الحركة          – 4
 الجزء السائل من الدم ھو البالزما    – 5
االحتكاك ھو القوة التي تنشأ بین سطحین متالمسین         – 6

علل لما یأتي :      أ):  الخامسالسؤال 
 خذ السمكة شكال انسیابیا .تأ -1
 یزداد عدد ضربات القلب بعد ممارسة التمرینات الریاضیة أو الجري . -2
 البد من تبرید اآلالت المیكانیكیة عند تشغیلھا لفترة طویلة . -3

 : ماذا یحدث فى الحاالت اآلتیة :14س
 عندما ال یوجد احتكاك بین إطار السیارة والطریق . -1
 دقائق بالنسبة لضربات القلب . عندما تجرى لمدة خمس -2
 عندما یكون جانبا القلب غیر مفصولین عن بعضھما . -3
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تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  1س
 ستة ) -خمسة  -أربعة   -جرات ( ثالثة ح  ..............................یتكون القلب من   -1
 صمام ) -ورید  -شریان  -( جدار   ..............................یوجد بین كل أذین وبطین   -2
 الصفائح الدمویة) -البالزما -خالیا الدم البیضاء -(خالیا الدم الحمراء .............................. المسئول عن تجلط الدم -3
 السرعة ) -القوة  -االحتكاك -ضرورى الشتعال الثقاب (المقاومة   ..............................د وجو -4
 اإلبطى) -التاجى -األورطى -یحمل دم محمل بثانى أكسید الكربون( الرئوى  ..............................الشریان  -5

       اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل األتیة:  2س
قوة االحتكاك بین الماء والجسم المتحرك خاللھ         -1
 نوع من قوى االحتكاك ینشأ نتیجة حركة الجسم فى الھواء       -2
 قوة تنشأ بین سطحى جسمین متالمسین ویكون تأثیرھا عكس اتجاه الحركة -3
تى تھاجم المیكروبات        خالیا الدم ال -4
 نھایة الشرایین وبدایة األوردة ویتم فیھا تبادل الغازات   -5

      أ) أكمل الجمل اآلتیة:  3س
 الجسم المتحرك  ..............................یسبب االحتكاك تقلیل  -1
 بدون قوة االحتكاك  .............................. الحیاة -2  
.............................. عندما یبذل اإلنسان مجھود یزداد عدد دقات -3   

 بین الشرایین واألوردة ؟ب) قارن  

 3التقویم األول رقم 

 كتب المصطلح العلمي الدال على كل مما یأتي : االسؤال األول : 
حتكاك التي تنشأ عن حركة جسم في الماء .      قوى اال -1
شبكة األنابیب التي تمتد في جمیع أنحاء جسم اإلنسان .        -2
ھي عملیة التخلص من الفضالت الموجودة في جسم اإلنسان  -3
وعاء دموي ینقل الدم من الجسم إلى القلب .        -4
ستقبل الدم من األوردة . أحد تجویفي الجزء العلوي من القلب ی -5

 السؤال الثاني : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :
 ثالث  ) -خمس   -حجرات   ( أربع   ..............................یتكون قلب اإلنسان من  -1
القلب )  -لكلیتان ا -( الحالبان   ..............................كل مما یأتي من مكونات الجھاز البولي عدا -2
 كرات الدم الحمراء ) -البالزما  -( السیتوبالزم   ..............................الجزء السائل من الدم ھو  -3
 )  75  - 98   - 100  - 99(   ٪  ..............................نسبة الماء في البول ھو  -4
الدورة الدمویة الكبرى )  -اإلخراج  -( الدورة الدمویة الصغرى  .......................المسار الذى یسلكھ الدم داخل الجسم ھو  -5

 ) أمام العبارة الخطأ :xأمام العبارة الصحیحة وعالمة ((√) السؤال الثالث : ضع عالمة 
 یقوم جلد اإلنسان بوظیفة إخراجیة  -1
   متالئھما یتم تجمیع البول في الحالبین تمھیدا إلخراجھ عند ا -2
قوة االحتكاك تكون دائما في نفس اتجاه حركة الجسم          -3
  البولینا و حمض البولیك من المواد اإلخراجیة -4
  بزیادة سرعة السیارة تزداد قوة االحتكاك -5
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 السؤال الرابع : أكمل بكلمات مناسبة :
 درجة حرارة الجسم على   ..............................یحافظ  -1
 بالكلیة و یوصل البول إلى المثانة    ..............................یتصل   -2
 المیكروبات التي تسبب األمراض لإلنسان   ..............................تھاجم خالیا الدم  -3
 ثر في اتجاه معاكس التجاه الحركةقوة تنشأ بین سطحي جسمین متالمسین و تؤ  .............................. -4
.............................. و  ..............................و   ..............................یتكون الجھاز البولي من  -5

.............................. طریق وثاني أكسید الكربون عن  ..............................یخرج العرق من الجسم عن طریق  -6

.............................. و  .............................. و  .............................. و  ..............................یتكون الدم من   -7

 ( معھد كفر العزازى األزھرى )4التقویم األول رقم 

 الدال على كل مما یأتي :  السؤال األول : أكتب المصطلح العلمي
 كریات تحمى الجسم من األمراض البعض منھا یحیط بالجراثیم لیقضى علیھا   ىھ - 1
 ھو أحد تجویفي الجزء العلوي من القلب یستقبل الدم من األوردة    -2
ین حالة مرضیة یقل فیھا عدد خالیا الدم الحمراء السلیمة فى الدم  أو تقل بھا كمیة الھیموجلوب - 3
 ھو عضو عضلي أجوف یوجد في تجویف الصدر بین الرئتین مائال قلیال ناحیة الیسار  -4
 مجموعة من الكریات المعدنیة الصغیرة ذات األسطح المصقولة الناعمة  -5

 السؤال الثاني : عرف كال مما یلي :
    .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................األوعیة الدمویة  -
 .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................االحتكاك  -
 .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................الشریان -
 .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. البالزما -
 .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................الدورة الدمویة الكبرى -

 ) أمام العبارة الخطأ :xأمام العبارة الصحیحة وعالمة ((√) السؤال الثالث : ضع عالمة 
الشكل اإلنسیابى یقلل مساحة سطح الجسم المعرض للھواء فیقل احتكاك الھواء         -1
ھى الدورة الدمویة بین القلب والرئتین        الدورة الدمویة الصغرى  الرئویة  -2
یعتبر البراز من المواد اإلخراجیة .        -3
ھو المسئول عن التخلص من المواد اإلخراجیة النیتروجینیة         الجھاز البولي  -4
عند اإلصابة بجرح  النزیفعلى وقف  عملأجزاء صغیرة من الخالیا ت الصفائح الدمویة -5
 السؤال الرابع : أكمل بكلمات مناسبة : 

.............................. و  ..............................من أضرار االحتكاك   -1

.............................. و  .............................. من أنواع االحتكاك -2

.............................. و  .............................. و  .............................. و  ..............................یتكون القلب من  -3

أكسید  ىومن ثان  .............................. عن طریق ومن العرق ..............................یتخلص الجسم من السموم عن طریق  -4
..............................الكربون عن طریق 

..............................وظیفة الحالبین  -5
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 -( أ )  أكمل ما یأتى بكلمات مناسبة : 1س
.... .....................................القوة التى تنشأ بین سطحین متالمسین تسمى  -1

.... .....................................یتم التحكم فى سرعة السیارة وإیقافھا باستخدام  -2

 . فتھاجم المیكروبات داخل الجسم .... .....................................فى التئام الجروح ، أما .... .....................................تساعد  -3

 . الزائدة عن حاجة الجسم فى صورة عرق .... ..................................... و .... .....................................یقوم الجلد بإخراج   -4

 -( ب )  علل لما یأتى :
.... .................... .................. ......................................... . ........................................ . ......................................................وجود صمامات فى القلب  -1

.... ....................... . ........................................ . ........................................ . ......................................................یأخذ جسم السمكة شكال انسیابیا  -2

 ) أمام الجمل الغیر صحیحة. ) أمام الجمل الصحیحة وعالمة (عالمة (   : ضع 2س
 یقل تأثیر مقاومة الھواء للسیارة عندما تتحرك بسرعة كبیرة -1
 تستخدم الشحوم للتقلیل من قوة االحتكاك.  -2
 المثانة البولیة ھى اھم عضو فى الجھاز البولي . -3
 ألكسجین داخل الجسم .البالزما ھى الجزء المسئول عن نقل ا -4
 تستقبل الحجرتان السفلیتان من القلب الدم من جمیع أجزاء الجسم. -5

 -( ب ) أذكر وظیفة كل من :
.... ................................... . ....................................................... . ......................... . ........................................ . ......................................................الحالبان   -1

.... ....................... . .................................................. . .............................................. . ........................................ . ......................................................التربة   -2

 -أكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما یلي : -:3س

 أوعیة دمویة تأتى بالدم من جمیع أجزاء الجسم إلى القلب. -1

 .التربة المالئمة لزراعة الفاكھة  -2

ة الملساء تستخدم لتقلیل قوة االحتكاك .    مجموعة من الكریات الصغیر -3

 أنبوبة رفیعة تتصل بالكلیة ویمر فیھا البول. -4

 ة الدمویة بین القلب الرئتین.ورالد -5

 -(ب) رتب المسار الذي یسلكھ البول في األعضاء التالیة:
 .... ....................... . ........................................ . ...................................................... المثانة البولیة .   -الكلیة      -الحالب        

 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس.( أ )  -:4س
 الجلد ) -الكلیتین  -( الرئتین  .... ..................................... طریقیتم إخراج ثانى أكسید الكربون وبخار الماء عن  -1
 الشعیرات الدمویة) -األوردة  -( الشرایین  .... .....................................أكثر األوعیة الدمویة دقة ورقة   -2
 كل ما سبق ) -انسیابیا  -( دائریا  .... .....................................لتقلیل قوة االحتكاك تأخذ األجسام شكال   -3
 كرات الدم الحمراء ) -الصفائح الدمویة  -( البالزما  .... .....................................الجزء السائل من الدم  -4
 البطین األیسر  ) - األذین األیسر -ین األیمن . ( األذ الدم من الرئتین .... .....................................یستقبل   -5

 (ب) أذكر ضررا واحد  لكل مما یأتى .

.............................................................. ....................... ........................................ ........................................ ......................................................التدخین  -1

........................... ....................................... .................................................................................... .............................................األسمدة الكیمیائیة  -2
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 2االمتحان رقم 
 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :  1س
 كریات الدم البیضاء ) -البالزما  -( الدم  ................................... ینقل الغذاء و األكسجین  والفضالت من والى الجسم -1
 الحالب ) -األذین  -( البطین   ................................... ل الدم من األوردةھو أحد تجویفي الجزء العلوي من القلب یستقب  -2
 الصداع ) -تصلب الشرایین  -( الشلل  ................................... مرض تتراكم فیھ المواد الدھنیة على الجدران الداخلیة للشرایین  -3
 الماء )  -كاو تشوك  -مان البلي ل( رو  ................................... اآلالت المیكانیكیةنستخدم بین األجزاء المتحركة داخل   -4
 ) األمالح - البولیك وحمض البولینا - العرق(  ................................... تشمل النیتروجینیة الفضالت -5

 : أكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما یأتي :  2س
    و القوة التي تنشأ بین سطحي جسمین متالمسین     ھ -1
   وعاء دموي ینقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم      -2
الجزء السائل من الدم          -3
جدارھا رقیق لتسمح بمرور الغذاء المھضوم األكسجین من الدم إلى خالیا الجسم  -4
      األرضیة القشرة من المفككة السطحیة العلیا الطبقة ھي  -5

 ) أمام العبارة الخطأ : ×أمام العبارة الصحیحة و عالمة ( √ ) : ضع عالمة (  3س
المواظبة على أداء التمارین الریاضیة تقوى عضلة القلب وتنشط الدورة الدمویة          -1
ل من الحالب  إلى المثانة البولیة       تقوم كل كلیة  بنقل البو -2
التواجد فى أماكن بھا تدخین یسبب المشاكل للجھاز التنفسي ویسبب ضررا بالغا للقلب  -3
یعود الدم المؤكسج  ( المحمل باألكسجین ) إلى القلب عن طریق الشرایین         -4
          للتربة الضارة الكائنات من األرض دیدان تعد -5

 : أكمل بكلمات مناسبة : 4س
....................................... و ....................................... و ....................................... و .......................................یتكون الدم من   -1

....................................... و ....................................... و .......................................أنواع األوعیة الدمویة  -2

....................................... و ....................................... و ....................................... مكونات الجھاز الدوري -3 

.......................................و  .......................................فائدة االحتكاك  -4

.......................................و  .......................................طرق تقلیل قوى االحتكاك  -5

 . الزراعیة التربة تخصیب في ....................................... استخدام یفضل -6
 : خط تحتھ ما صوب: 5س
 . االتجاه نفس ىف احتكاك قوة یقابلھ لألمام جسم ىأ دفع -1
 . المتحللة والحیوانیة النباتیة الكائنات قایاب ھى التربة -2
 0 عكسیةعالقة  لھ الھواء مقاومة قلت للھواء المعرض الجسم مساحة زادت كلما -3
 . الجسم أجزاء جمیع إلى الدم بتوزیع یقوم الكلوى الشریان -4

 3االمتحان رقم 
 : اآلتیةالجمل  أكمل:  األولالسؤال 

 التي تحركھا عندما تتساوي قوة احتكاكھا مع الھواء ، مع القوة .......................................بسرعة  السیارةتتحرك  -1
.......................................بكفاءة في التربة  األرزینمو محصول  -2

.......................................التي تخرج من القلب تسمي  الدمویة األوعیة -3

.......................................في التربة الزراعیة في مصر صخور ھضبة  األصل -4

.......................................ون یسمي لصفر الأتسبح خالیا الدم في سائل مائي  -5

.......................................ن عن طریق ومن  ثاني أكسید الكربو ....................................... یتخلص الجسم من العرق -6

 السؤال الثاني : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس
 الرملیة ) -الطینیة  -( الصفراء  .......................................أكثر أنواع التربة تماسكا ھى التربة  -1
 القلب ) -الكلیتین  -(الرئتین  ....................................... یتم التخلص من البولینا عن طریق -2
 الشعیرات الدمویة ) -األوردة  -(الشرایین  .......................................الدمویة دقة ورقة ھي  األوعیة أكثر -3
 المثانة البولیة ) -الحالب -مجرى البول ( ....................................... أنبوبة رفیعة تتصل بالكلیة ویمر فیھا البول -4
 انسیابیا ) -كرویا  -( اسطوانیا   ....................................... المتحركة شكال األجسام تأخذلتقلیل قوة االحتكاك  -5
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 السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمي الذي تدل علیھ كل عبارة
والرئتین         الدورة الدمویة بین القلب -1
كریات صغیرة ملساء توجد بین األجزاء المتحركة في اآلالت     -2
      سائل ینقل ویوصل المواد إلى جمیع األجزاء داخل الجسم -3
الحجرتان السفلیتان داخل القلب          -4
أى تغیر یطرأ على التربة ویخل بتوازنھا الطبیعى          -5

 السؤال الرابع : علل
 توجد نقوش علي إطار السیارة         -1
یتدفق الدم في اتجاه واحد فقط داخل القلب   -2
 أھمیة الغدة العرقیة -3
 مكةالشكل االنسیابى للس -4
 تلوث التربة -5

    -) أمام العبارات التالیة مع التصویب :) أو عالمة (السؤال الخامس : ضع عالمة (
 تقل سرعة السیارة عندما تقل قوة االحتكاك            (        ) -1
 التربة الرملیة أكثر أنواع التربة خصوبة         (        ) -2
 ة عبارة عن كیس یختزن فیھا البول      (        )المثانة البولی -3
 إضافة األسمدة الطبیعیة یؤدى إلى تلوث التربة         (        ) -4
 یعتبر الجلد من أعضاء اإلخراج          (        ) -5

 ( إدارة الشھداء) 4االمتحان رقم   
 : ) أمام العبارة الخاطئة  حیحة وعالمة () أمام العبارة الصضع عالمة(  :1س
یستخدم الرولمان بلي في زیادة قوة االحتكاك        -1
تختلف أنـواع التـربة ألنھا تتشكل من أنواع متعددة من الصخور والمعادن والبقایا العضویة           -2
  تكسیر البروتیناتمن یة " البولینا وحمض البولیك " تروجینیتنتج الفضالت الن -3
     تؤثر قوة االحتكاك في اتجاه معاكس التجاه الحركة   -4
الورید یحمل الدم من الجسم إلي القلب           -5

  : : اكتب المصطلح العلمي 2س
خالیا دم لیس بھا نواه         -1
قوة االحتكاك بین الھواء والجسم المتحرك خاللھ            -2
طبقة رقیقة مفككة تغطي سطح القشرة األرضیة            -3
الدورة الدمویة بین القلب وأجزاء الجسم          -4
ألجزاء داخل جسم اإلنسان سائل ینقل ویوصل المواد إلي جمیع ا -5

  : أكمل :3س
....................................... بزیادة السرعة تزداد قوة -1

.......................................تسبح خالیا الدم في سائل مائي اصفر اللون یسمي  -2

....................................... و ....................................... و .......................................ھي  أنواععدة  ىتنقسم التربة ال -3

....................................... وثاني أكسید الكربون عن .......................................یخرج العرق من الجسم عن طریق  -4

.......................................و  .......................................و  .......................................و  .......................................یتكون الدم من  -5

 علل لما یلي :: 4س
       إصابة اإلنسان بفقر الدم . -1
      .توجد نقوش في إطار السیارة  -2
 زیادة ملوحة التربة . -3
 مكوك الفضاء ال تؤثر علیة قوة احتكاك في الفضاء الخارجي . -4
 ینصح قائدو السیارات بأال تزید سرعة السیارة عن حد معین . -5

 . طردیةالعالقة بین قوة االحتكاك والمسافة التي یتحركھا الجسم المتحرك  -1  صوب ما تحتھ خط ::  5س
 تخصیب التربة الزراعیة . ىف الكیمیائیة یفضل استخدام األسمدة -2 
 فى السمك . متساویةالجدر العضلیة للقلب  -3 
 یمن من خالل الصمام .إلى البطین األ األیسریمر الدم من األذین  -4 
 . الجھازیةالدورة الدمویة الصغرى تسمى الدورة  -5 
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م )2011( مدرسة السالھیب  5االمتحان رقم 

تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  1س
 الجلد ) -القلب  -الكلیتین  -( الرئتین  .......................................یتم التخلص من البولینا عن طریق  -1
 البطین األیسر ) -األذین األیسر -البطین األیمن -الدم إلى الرئتین ( األذین األیمن .......................................یدفع  -2
    البراعم ) -السیقان  -األوراق  -فى التربة   ( الجذور بتثبیت النبات   .......................................تقوم   -3
 حامضیة ) -جفاف  -ملوحة  -التربة  ( قلویة   ....................................... تؤدى األمطار الحامضیة إلى زیادة  -4
 ) طولیا -انسیابیا -كرویا -اسطوانیا ( .......................................لتقلیل قوة االحتكاك تأخذ األجسام المتحركة شكال  -5

     اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  2س
 قوى االحتكاك التى تنشأ عن حركة الجسم فى الماء            (                     ) -1

 (                     )    خالیا دم لیس بھا نواة        -2 

 غدة تخلص الجسم من األمالح الزائدة عن طریق العرق     (                     ) -3 

 الطبقة العلیا السطحیة المفككة من القشرة األرضیة           (                     ) -4 

 یع أجزاء الجسم      (                     )عضو عضلى أجوف یضخ الدم إلى جم -5 

أ) صحح ما تحتھ خط :  3س
 اتجاه حركة الجسم . نفسقوة االحتكاك تكون دائما فى  -1    

عدد ضربات القلب بعد ممارسة التمرینات الریاضیة  یقل -2    

 . صالحیتھا زیادة ملوحة التربة یؤدى إلى  -3    

 وردة ؟الشرایین واأل ب) قارن بین

 :   أ) أكمل الجمل اآلتیة 4س
 التجاه القوة الناشئة عن االحتكاك مع الماء . .......................................اتجاه حركة السمكة فى الماء یكون  -1

 إلى المثانة البولیة . ....................................... یقوم الحالب بنقل البول من -2

 للتفتت ....................................... و .......................................تربة من تعرض تتشكل ال -3

 عندما تتحرك السیارة بسرعات عالیة ؟ب) ماذا یحدث 

 6االمتحان رقم 
 -السؤال األول : أكمل ما یأتى :

....................................... تسمى قوة االحتكاك بین الماء والجسم المتحرك خاللھ -1

تنقل األكسجین وثانى أكسید الكربون بین خالیا الجسم والرئتین بینما تھاجم خالیا  ....................................... خالیا الدم -2

 . المیكروبات التى تسبب اإلمراض لإلنسان  .......................................الدم 

 . من تأثیر قوة االحتكاك .......................................ام الشحوم أو الزیوت استخد -3

.......................................تعرف الدورة الدمویة بین القلب والرئتین بالدورة الدمویة  -4

 -: السؤال الثانى : اكتب المصطلح العلمى
 الحجرتان السفلیتان من القلب      -1

قوة تنشا بین سطحین جسمین متالمسین وتؤثر فى اتجاه الحركة  -2

أجسام صغیرة لھا دور فى تجلط الدم عند التعرض لجرح          -3

 زاء الجسم   وعاء دموى ینقل الدم من القلب إلى جمیع أج -4
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 -(×):أو (√) السؤال الثالث: ضع عالمة 
 تناول وجبات غذائیة متوازنة یحافظ على صحة الجسم            (     ) -1
 عندما یفتح رجل المظالت الباراشوت تقل قوة االحتكاك مع الھواء     (     ) -2
 قط داخل القلب           (     )یتدفق الدم فى اتجاه واحد ف -3
 جدار البطین األیمن أكثر سمكا من جدار البطین األیسر              (     ) -4

 -السؤال الرابع: اختر اإلجابة الصحیحة:
 خالیا الدم الحمراء) - الصفائح الدمویة - (البالزما ........................الجزء السائل من الدم ھو  -1
 الشعیرات الدمویة ) -األوردة  -( الشرایین  ........................أكثر األوعیة الدمویة دقھ ومرونة ھى  -2
 ثابتة ) - صغیرة -كبیرة ( .......................مقاومھ الھواء لحركھ األجسام ال یمكن مالحظتھا سوى األشیاء التى تتحرك بسرعات  -3

      -ال الخامس: علل لما یاتى :السؤ
 تأخذ الصواریخ شكل انسیابى -1   

 یجب المواظبة على أداء التمرینات الریاضیة -2   

م )2010( مدرسة السالھیب  7االمتحان رقم 

تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  1س
 ست )  -خمس   -أربع   -حجرات ( ثالث   .......................................نسان من یتكون قلب اإل -1
 البلھارسیا )  -اإلسكارس   -البھارات  -تدمر الشعیرات الدمویة بالمثانة البولیة   ( األمالح   .......................................  -2
 الجلف )  -الحبشة   -الجوالن   -( التبت  ....................................... خور ھضبةاألصل فى التربة الزراعیة فى مصر ص -3
 جمیع ما سبق )  -الریاح  -الماء  -( الحرارة  .......................................تتفتت الصخور عندما تتعرض لـ -4
 األرز )  -القمح   -قصب السكر   - ( الفول السودانى ....................................... التربة الرملیة تالئم زراعة -5

     اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  2س
 نوع من قوى االحتكاك تنشأ عن حركة الجسم فى الماء    -1

 سائل مائى تسبح فیھ خالیا الدم        -2

ى الجلد تخلص الجسم من العرق          غدة ف -3

بقایا الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة التى تحللت واختلطت مع مكونات التربة  -4

نوع من التربة شدید التماسك        -5

 أ) صحح ما تحتھ خط : 3س
 .عضویة أخطأ اإلنسان عندما أضاف للتربة أسمدة  -1   
 عود الثقاب . إلطفاءاالحتكاك ضرورى  -2   
 حتى یتم تفریغھ خارج الجسم الحالبیختزن البول فى  -3   
  ب) ماذا یحدث إذا :

 مارس اإلنسان التمارین الریاضیة . -1     

 -تباعدت فترات رى التربة الزراعیة . -2     

مل الجمل اآلتیة : أ) أك 4س
 بدون قوة االحتكاك .......................................الحیاة  -1     

 على درجة حرارة الجسم ثابتة .......................................یحافظ  -2     

 الجسم .......................................تؤثر قوة االحتكاك فى اتجاه معاكس لـ  -3     

  ب) علل لما یأتى : 
 یوجد صمام بین كل أذین وبطین . -1      

 تستخدم الزیوت والشحوم فى اآلالت المیكانیكیة . -2      
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( مدرسة مكارم األخالق بمطروح ) 8االمتحان رقم

 : أكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما یأتي :  1س
 قوى االحتكاك التي تنشأ عن حركة جسم في الماء  -1
 شبكة األنابیب التي تمتد في جمیع أنحاء جسم اإلنسان  -2
     . اإلنسانالتخلص من الفضالت الموجودة في جسم  عملیةھي  -3
وعاء دموي ینقل الدم من الجسم إلى القلب .     -4
لوي من القلب یستقبل الدم من األوردة . ھو أحد تجویفي الجزء الع  -5

 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : 2س
 ثالث  )  -خمس  -حجرات   ( أربع  .......................................یتكون قلب اإلنسان من  -1
القلب )  -الكلیتان  -( الحالبان  .......................................كل مما یأتي من مكونات الجھاز البولي عدا   -2
 كرات الدم الحمراء ) -البالزما  -( السیتوبالزم  ....................................... الجزء السائل من الدم ھو -3

 ) أمام العبارة الخاطئة : ×) أمام العبارة الصحیحة و عالمة (  √: ضع عالمة (  3س
 (   ) فة إخراجیة یقوم جلد اإلنسان بوظی -1
 (   )یتم تجمیع البول في الحالبین تمھیدا إلخراجھ عند امتالئھما  -2
 قوة االحتكاك تكون دائما في نفس اتجاه حركة الجسم           (   ) -3
 (   )            البولینا و حمض البولیك من المواد اإلخراجیة -4
 (   )وة االحتكاكبزیادة سرعة السیارة تزداد ق -5

 : أكمل بكلمات مناسبة : 4س
 على درجة حرارة الجسم  .......................................یحافظ  -1
 بالكلیة و یوصل البول إلى المثانة  .......................................یتصل  -2
 المیكروبات التي تسبب األمراض لإلنسان  ....................................... تھاجم خالیا الدم -3
.......................................توجد الكلیة على جانبي  -4

 قوة تنشأ بین سطحي جسمین متالمسین و تؤثر في اتجاه معاكس التجاه الحركة ....................................... -5
 : علل لما یأتى : 5س
 القلب بعد ممارسة التمرینات الریاضیة . یزداد عدد ضربات -1

 تغطي منضدة لعبة البلیاردو بطبقة من القطیفة الناعمة . -2

 لكل من الصواریخ والطائرات والسیارة شكل انسیابي . -3

 تحتوي كل كلیة على حوالي ملیون أنبوبة دقیقة .  -4

 . اإلخراجیةال تعتبر فضالت البراز من المواد  -5

 9االمتحان رقم 
 : اآلتیة : أكمل العبارات  السؤال األول

.......................................تصنع الطائرات والصواریخ بشكل  )أ

 حجــــرات .  .......................................من  اإلنسانیتكون قلب  )ب
.......................................قوة االحتكاك تكون دائما عكس اتجاه  )ـج

 التربة . .......................................تسبب  الصناعیةوالمخلفات  الكیمیائیةالمبیدات  )د
.......................................ھى  التربةخصوبة  إلیھاالتي یرجع  العضویةالمادة  )ھـ

 مما بین القوسین : الصحیحة ة:اختر االجاب السؤال الثاني
 ) المثانة -الحالبان  -( الكلیتان  .................العضو الذي یخزن البولینا وحمض البولیك ھو  )أ

 البلعوم ) -لسان المزمار  -(  الصمام  ................. البطین وال یسمح بالعكس ھو إلى األذینسمح بمرور الدم من یالعضو الذي  )ب
 قاع المخبار) -وسط المخبار  -أعلى المخبار  ( ................فان الدبال یترسب في  فى مخبار التربةعندما نضع عینھ من  )ـج
 الدھون) -العرق  -اللعاب  ( .................الغدد العرقیة تقوم بإفراز ) د

 جمیع ما سبق )  - األسمدةترشید استخدام  -( ترشید استخدام المبیدات  .................من طرق حمایة التربھ من التلوث  )ھـ
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 تحتھ خط : : صوب ما السؤال الثالث
 .   البیضاءلوجود خالیا الدم األحمر یرجع لون الدم  )أ

.          الفیوم تكونت التربة الزراعیة في مصر من ھضبة )ب
 الجلدلكربون عن طریق ا أكسیدیتخلص الجسم من غاز ثاني  )ـج
 تتم بین القلب و الرئتین. الكبرى الدمویةالدورة  )د

.        األرضیةمن القشرة السمیكة  التربة ھي الطبقة) ھـ
 یأتي ـ اجب عما4

 أوال:أكمل
 ....................................... ، .......................................دم مؤكسج رقم  أ.

   .......................................،   .......................................دم غیر مؤكسج رقم  ب. 
        .

.......................................رقم   األورطيالشریان  .ـ ج

 . 
.......................................رئوي رقم د. الشریان  ال

 : علل لما یأتي : ثانیا
 . اإلنسانللصمامات دور كبیر لقلب  -1

 .اشرة لفترات طویلة بالشمس الم ألشعةنجنب التعرض  -2

م )2010( مدرسة الحریة بإدارة الصالحیة الجدیدة  10االمتحان رقم 

 -القوسین فیما یأتي : السؤال األول : تخیر المناسب من بین
 غیر ذلك  )    -البطني   -(  الصدري  .......................................یوجد القلب  في التجویف  -1
 االثنین معا ) -مساحة السطحین -( نوع السطحین  .......................................یتغیر مقدار قوة االحتكاك بتغیر  -2
كل ما سبق )  -األكسجین  -( ثاني أكسید الكربون  .......................................كسج محمل بـالدم المؤ -3
للقلویة )   -للحموضة    - ( للملوحة .......................................المخلفات الصناعیة تسبب زیادة في التربة الزراعیة بالنسبة  -4
 ملیــون )   -ألف -( مـائة  .......................................ابیب دقیقة لترشیح وتنقیة الدم وعددھا تحتوي كل كلیة علي أن -5

 أكمل العبارات التالیة :   -السؤال الثاني :
.......................................األصل في التربة الزراعیة في مصر صخور ھضبة  -1

.......................................خرج من القلب تسمي األوعیة الدمویة التي ت-2

 0ھما تجویفا الجزء العلوي من القلب  .......................................  -3
 ادلة .وفي خط مستقیم إذا كانت القوى المؤثرة علیھ متع .......................................الجسم المتحرك یظل متحركا بسرعة  -4
 عن استخدام المبیدات الكیمیائیة لمقاومة اآلفات الزراعیة .......................................یفضل استخدام  -5

 )   )  أو (  السؤال الثالث : ضع عالمة (
 یزید استھال السیارة للوقود عندما تتحرك بسرعة كبیرة جدا  (    ) -1
 نوع المعادن فیھا             (    )یساعد لون التربة علي معرفة  -2
یستخدم الرولمان بلي في زیادة قوة االحتكاك           (    )  -3
 الدبال عبارة عن بقایا صخریة متفتتة            (    ) -4
)  الكلیتان ھما العضوان الرئیسیان بالجھاز البولي             (    -5
اكتب المصطلح العلمي :  )السؤال الرابع : أ 
........................................... ....................................... .......................................وعاء دموي ینقل الدم من جمیع أجزاء الجسم إلي القلب  -1

....................................... ....................................... .......................................حركة األجسام في الھواء نوع من قوي االحتكاك ینشأ عن  -2

.................. ....................................... ....................................... .......................................أي تغیر یطرأ علي التربة ویخل بتوازنھا الطبیعي  -3

  -اذكر وظیفة واحدة لكل من : )ب
.......................................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................الصفائح الدمویة  -1

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... الكلیتان -2
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 م )2010( إدارة الحامول التعلیمیة   11االمتحان رقم 
تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  1س
 األذین األیسر ) -األذین األیمن  -البطین األیمن -الرئتین ( البطین األیسر الدم المؤكسج القادم من ....................................یستقبل  -1
 الدورى ) -الھضمى  -التنفسى  -( البولى   ..............................الجھاز المسئول عن التخلص من المواد اإلخراجیة النیتروجینیة  -2
 جمیع ما سبق ) -الرملیة –الطینیة  -( الصفراء ..................................ینمو محصول األرز بكفاءة فى التربة  -3
 جمیع ما سبق ) -الرملیة –الطینیة  -( الصفراء ....................................أكثر أنواع التربة خصوبة ھى التربة   -4
 تنعدم ) - تزداد -تثبت  -( تقل ...................................عندما یفتح رجل المظالت الباراشوت فإن مقاومة الھواء  -5

     اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل األتیة:  2س
 قوى االحتكاك التى تنشأ عن حركة الجسم فى الھواء         (                     ) -1
 إلى جمیع أجزاء الجسم     (                     )أوعیة دمویة تحمل الدم من القلب  -2 
 أنبوبة رفیعة تتصل بالكلیة ویمر فیھا البول            (                     ) -3 
 بقایا الكائنات الحیة المتحللة             (                     ) -4 
 ویة بین القلب والرئتین            (                     )الدورة الدم -5 

أ) صحح ما تحتھ خط :  3س
 قوة االحتكاك. زیادةیستخدم رولمان بلى فى  -1      
 المیكروبات الحمراءتھاجم خالیا الدم  -2      
 سیئة التھویة الرملیة التربة -3      

 شرب اإلنسان الماء بكمیات كافیة . -1  :ب) ماذا یحدث إذا 
 -زادت ملوحة التربة. -2   

أ) أكمل الجمل اآلتیة:  4س 
 تعاكس اتجاه حركة الجسم .......................................قوة  -1 
 الجھاز البولىالعضو الرئیسى فى  .......................................تعتبر  -2 
یطرأ على التربة ویخل بتوازنھا الطبیعى  .......................................تلوث التربة ھو أى  -3 
 ب) علل لما یأتى : 
 جدار البطین األیسر أكثر سمكا من جدار البطین األیمن . -1  
اإلطارات القدیمة للسیارة تكون سطوحھا ملساء . -2  

 12 االمتحان رقم
 :الجمل اآلتیة  أكمل: ( أ )   السؤال األول

 باألمراض . اإلنسانتصیب  ىالمیكروبات الت ....................................... تھاجم خالیا الدم -1
.......................................ھیئة  ىتخرج الكلیة الفضالت ذائبة في الماء عل -2

 حجرات .  .......................................یتكون القلب من  -3
 صورة عرق . ىبإخراج الماء واألمالح الزائدة عن الجسم ف  .......................................یقوم  -4

(ب) ما الدور الذي یقوم بھ كل من :
 . ىالجھاز البول ىالحالب ف -1
  .القلب  ىالصمام ف -2

 :اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس خترا: ( أ )   السؤال الثاني
 انسیابیاً )  -كرویاً   -(  اسطوانیاً    .......................................لتقلیل قوة االحتكاك تأخذ األجسام المتحركة شكالً   -1
 الجلد  )  -الكلیتین   -( الرئتین   .......................................الكربون وبخار الماء عن طریق  أكسیدثاني  إخراجیتم   -2
 ) ىعل ىعمود  -نفس   -اتجاه الحركة   (  عكس  ....................................... ىقوة االحتكاك تؤثر ف  -3
 الصفائح الدمویة ) -ء خالیا الدم الحمرا -تكوین الجلطة الدمویة   ( البالزما  ىعل .......................................تساعد  -4

     (ب) علل لما یأتي :
تعیش في التربة أھمیة خاصة  ىللكائنات الدقیقة الت     
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 :اكتب المصطلح العلمىالسؤال الثالث: ( أ )  
طبقة رقیقة مفككة تغطي سطح القشرة األرضیة .       -1
 نوع من قوي االحتكاك تنشأ عن حركة الجسم في الماء . -2
قایا الكائنات الحیة المتحللة الموجودة في التربة . ب -3
الحجرتان السفلیتان من القلب .     -4

(ب) ماذا یحدث عند :
  .عدم ري التربة بانتظام  -1
 .عدم وجود جدار عضلي بین جانبي القلب  -2
 :إلي الرسم المقابل ثم أجب أنظرالسؤال الرابع: ( أ )   
   .......................................:   1م اسم المكون رق -1
   .......................................:   2اسم المكون رقم  -2
 1     3    2        ....................................... : 3سبب رقة جدار المكون  -3

 أمام العبارات التالیة :(×) أو عالمة (√) (ب) ضع عالمة 
 تساعد التربة علي تثبیت النبات .        (      )  -1
 التربة .   (      )إضافة األسمدة الطبیعیة یلوث  -2

 13االمتحان رقم 
(أ ) أكمــــــــــــل العبارات التالیة .  -السؤال األول :

.......................................القوة التى تنشأ بین سطحین تسمى  -1

 المیكروبات التى تھاجم . .......................................تقاوم خالیا الدم  -2
....................................... و ....................................... و .......................................از الدورى من یتكون الجھ -3

.......................................یتم ضخ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم عن طریق  -4

.......................................ضبة تكونت التربة الزراعیة فى مصر من صخور ھ -5

 (ب ) اذكر وظیفة واحدة لكل من .
الكلیتان  -2خالیا الدم الحمراء         -1         

 ( أ ) اختر الصواب مما بین القوسین . -السؤال الثانى :
 القلب ) -الرئتین  -( الكلیتین  .......................................الكربون عن طریق  أكسیدیتم التخلص من غاز ثانى  -1
 جمیع ما سبق ) -غیر مؤكسج   -( مؤكسجاً  .......................................الجانب األیسر من القلب یحمل دماً  -2
 الخالیا الحمراء ) -ة الصفائح الدموی -( البالزما  ....................................... الجزء السائل من الدم ھو -3

 ( ب ) علل لما یأتى :
 یحتوى القلب على صمامات  -1
یفرد الخفاش أجنحتھ فى حالة ھبوطھ  -2      

أ ) الحظ الرسم وأكمـــــل  ( -السؤال الثالث :
 .......................................ووظیفتھ  .......................................) یمثل  1رقم (  
 .......................................ووظیفتھ  .......................................) یمثل  2رقم (   
 .......................................ووظیفتھ  .......................................) یمثل  3رقم (   
 1    .األحمر وجود الدم باللون  :تفسیراً  ب ) اذكر ( 
 -جـ )  اكتب المصطلح العلمى  : (

 3     2              أنبوبة رقیقة تتصل بالكلیة ویمر بھا البول -1  
 أجسام صغیرة لھا دور فى تجلط الدم  -2  
 الدورة الدمویة بین القلب والرئتین         -3  

 أمام الغیر صواب(× ) أمام الصواب وعالمة √ ) السؤال الرابع : ( أ ) ضع عالمة ( 
 )   قوة االحتكاك تكون دائماً فى نفس اتجاه حركة الجسم       (            -1
 یعتبر الجلد من أجھزة اإلخراج              (              ) -2
 المواد الدبالیة عبارة عن فتات صخري فى التربة          (              ) -3
 )   التلوث ھو أى تغیر یطرأ على البیئة ویخل بتوازنھا         (            -4

 -( ب ) ماذا یحدث عند :
 عدم رى التربة باستمرار  -1

 ممارسة الریاضة باستمرار -2     
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م )2012( إدارة الحسینیة 14االمتحان رقم 

 السؤال األول : أكمل العبارات اآلتیة بالكلمات المناسبة :
 .......................................،   .......................................تعمل الكلیتین علي تنقیة الدم من  أ) 
....................................... یتم التخلص من غاز ثاني أكسید الكربون عن طریق )ب

.......................................تحتوي التربة علي مواد ناتجة من تفتت  ـ)ج

 التي تصیب اإلنسان باألمراض .......................................البیضاء  تھاجم كرات الدم )د
 : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي:  ىلسؤال الثانا

 خمس )  -أربع   -حجرات  ( ثالث  ..........................یتكون قلب اإلنسان من  أ)
 الشعیرات الدمویة  ) - الشرایین -( األوردة  ............................ األوعیة الدمویة التي تخرج من القلب تسمي) ب
 یة التربة )ذنفا -ملوحة التربة  -( خصوبة التربة  .......................ارتفاع مستوي الملح في التربة بسبب تراكم األمالح الزائدة  ـ)ج
 انسیابیا  ) -كرویا   -( اسطوانیا  ......................... لتقلیل قوة االحتكاك تأخذ األجسام المتحركة شكال )د

 :) أمام العبارة الخطأ ×  ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة ( √السؤال الثالث : ضع عالمة (  
 البالزما ھي جزء الدم المسئول عن نقل األكسجین    (      ) )أ

    )   الكلیتان ھما العضوان الرئیسیان في الجھاز البولي في اإلنسان  (    ) ب
 إضافة األسمدة الكیماویة من  أھم المخصبات الزراعیة للتربة  (       ) ـ)ج
یترسب الریال في قاع المخبار عند وضع عینیھ من التربة فیھ  (       ) ) د

  : : علل لمل یأتي السؤال الرابع
 یحتوى القلب على صمامات . -1

 یأخذ جسم السمكة شكال انسیابیا . -2

م )2014( مدرسة تل الضبعة إدارة فاقوس  15االمتحان رقم 

أكمل ما یأتي :       السؤال األول :
 م. º.......................................على درجة حرارة الجسم عند درجة  .......................................یحافظ   -1
.......................................ینقبض األذین األیسر فیدفع الدم إلى  -2

.......................................یتم ضخ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم عن طریق الشریان  -3

....................................... بین كل أذین وبطین یوجد -4

ختر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین :     ا السؤال الثاني :
 ) 8 - 6 - 4 - 2(  ....................................... الجانب األیسر من القلب عدد حجراتھ -1
 ) 22 - 72 - 42 - 82(  .......................................عدد ضربات قلب اإلنسان الطبیعي  -2
 األوردة ) -األوعیة الدمویة  -( الشرایین  .......................................یجرى الدم داخل شبكة من األنابیب ھي  -3
 تبقى ثابتة ) -تقل  -( تزداد   ....................................... عندما یفتح رجل المظالت الباراشوت فإن مقاومة الھواء -4
 الشعیرات الدمویة ) -الحالبان  -ینقل البول من الكلیتان إلى المثانة.  ( الشرایین  ....................................... -5
 نیتروجین ) -ثاني أكسید الكربون  -( األكسجین  ....................................... ـالجانب األیمن من القلب یكون بھ دم محمل ب -6

 :اكتب المصطلح العلمي  ال الثالث :السؤ
وعاء دموي ینقل الدم من القلب إلى جمیع مناطق الجسم       -1
القوة المسئولة عن حمایتنا من التزحلق           -2
جھاز یتكون من القلب والدم واألوعیة الدمویة        -3
ساسى فى الجھاز البولى .       العضو األ -4
نوع من قوى االحتكاك تنشأ عن حركة الجسم في الماء     -5
كریات داخل الدم مسئولة عن حمایة الجسم من األمراض      -6
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) أمام العبارات التالیة :   ) أو عالمة (  ضع عالمة (  : الرابعالسؤال 
تساعد الصفائح الدمویة  على تكوین الجلطة الدمویة        -1
  تعرف الدورة الدمویة بین القلب والرئتین بالدورة الدمویة الكبرى    -2
القلب یوجد في التجویف الصدري            -3
تكون قوة االحتكاك دائما في نفس اتجاه الحركة        -4
الجزء السائل من الدم ھو البالزما       -5
االحتكاك ھو القوة التي تنشأ بین سطحین متالمسین           -6

علل لما یأتي :          : الخامسالسؤال 
 السمكة شكال انسیابیا . تأخذ -1 
 یزداد عدد ضربات القلب بعد ممارسة التمرینات الریاضیة أو الجري . -2

 16االمتحان رقم 
 :ة اآلتیالجمل  أكمل:  األولالسؤال 

.......................................یتخلص الجسم من المواد اإلخراجیة النیتروجینیة عن طریق  -1

 على درجة حرارة الجسم . .......................................یحافظ  -2
.......................................یمر الماء بسھولة خالل التربة  -3

 على الكثیر من الدبال . .......................................تحتوى التربة  -4
 لتربة امتصاصا للماء.أكثر أنواع ا .......................................التربة  -5

 : األقواسالصحیحة مما بین  اإلجابةالسؤال الثاني : تخیر 
 كبیرة ) –متوسطة  –( دقیقة    .......................................التربة الطینیة ذات حبیبات  .1
 متوازیة ) -عكسیة  -( طردیة  .......................................العالقة بین مساحة سطح الجسم ومقاومة الھواء عالقة  .2
 الفرامل ) -السرعة   -( االحتكاك   .......................................لكى تتحرك السیارة فإنھا فى حاجة إلى  .3
 )الصفائح الدمویة   -الحمراء  -البیضاء  ( .......................................خالیا دم لیس بھا نواة ھى كرات الدم  .4
 شرایین ) -صمام  -( رئتین  .......................................بین كل أذین وبطین یوجد  .5

 السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمي الذي تدل علیھ كل عبارة
العضو المسئول عن إخراج ثانى أكسید الكربون من الجسم          .1
اء الجسم        عضو عضلى مسئول عن عن دفع الدم إلى أجز .2
طبقة رقیقة مفككة تغطى معظم سطح القشرة األرضیة         .3
قوة تنشأ بین سطحین متالمسین وتؤثر فى إتجاه معاكس للحركة   .4
مواد أخرى          ٪ 2 +ماء  98٪ .5

 : عللالسؤال الرابع 

تستخدم الشحوم والزیوت فى اآلالت المیكانیكیة  -1

 یجب المواظبة على أداء التمرینات الریاضیة   -2

   -) أمام العبارات التالیة مع التصویب : ) أو عالمة (  ضع عالمة (   السؤال الخامس : 

 تجود زراعة النباتات المكونة للدرنات بالتربة الرملیة  (        ) -1
 تباعد فترات الرى یؤدى إلى زیادة صالحیة التربة للزراعة  (         ) -2
 تحتوى الشرایین على صمامات داخلھا       (        ) -3
 (        )  اإلنسانرئیسیان فى الجھاز البولى فى لالحالبان ھما العضوان ا -4
ینمو الصبار فى التربة الرملیة    (        )     -5
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 17االمتحان رقم 
 .اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالیة( أوالً )  : السؤال األول

 قوة تنشأ بین سطحین متالمسین وتؤثر فى اتجاه معاكس لحركة الجسم. -1

 . خالیا الدم التى تقتل الجراثیم وتحمى الجسم من األمراض -2

 . علل لما یأتى( ثانیًا ) 
 ا من جدار البطین األیمن فى القلب .جدار البطین األیسر أكثر سمكً  -1

 یستخدم الخفاش أجنحتھ فى حالة ھبوطھ. -2

 . تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس : السؤال الثانى
 یسر ]البطین األ -البطین األیمن  -األذین األیسر  -[ األذین األیمن  ............... الدم القادم من جمیع أجزاء الجسم إلى القلب یصب فى -1
 ]األمالح  -الدھون   -السكریات   -النشویات [    ...................... یصاب اإلنسان بتصلب الشرایین نتیجة اإلفراط فى تناول -2
 ]  ٪ 100 -  ٪ 98 -  ٪ 50  -  ٪ 2[   ...........................نسبة البولینا وحمض البولیك واألمالح فى البول  -3
 االحتكاك ] -الطاقة   -السرعة  -[ الحركة  ..........................رة تطبیقات على فرامل السیا -4

 . صــوب ما تحتھ خط فى كل مما یلى :السؤال الثالث
 ....................................... . اللعابیة تخرج األمالح الزائدة من الجلد من خالل الغدد -1

 ........................................  الكبد رى بین القلب وتكون الدورة الدمویة الصغ -2

 ........................................  لتقلیل قوة االحتكاك كرویًاتأخذ األجسام المتحركة شكالً  -3

ــدم من القلب إلى جمیع أجزاء الجسم .   األوردةتنقل  -4  .......................................ال
 . انظر إلى الرسم ثم أكمل ما یأتى:  السؤال الرابع

 فى جسم اإلنسان . .......................................( أ ) الشكل یمثل الجھاز 

 (ب)  ضع البیانات التالیة أمام األرقام الموجودة على الرسم .
 )  المثانة البولیة -شــریان    -وریــــد   -  الحالـــب -  الكلیـــة (      

 ) ؟3ضـو رقم ((جـ) ما وظیفة الع

 م )2015( إدارة الحامول  18االمتحان رقم 
:  أكمل الجمل اآلتیة 1س

.......................................بزیادة سرعة السیارة تزداد قوة  -1 

 بالكلیة ویوصل البول إلى المثانة البولیة . ....................................... یتصل -2 

 التماسك . .......................................التربة الصفراء  -3 

.......................................األوعیة الدمویة التى تحمل الدم من القلب تسمى  -4 
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:  یةاكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلت 2س
 )                     قوة االحتكاك بین الھواء والجسم المتحرك خاللھ . (         -1 
 )                     عضو عضلى مسئول عن دفع الدم إلى أجزاء الجسم .    (         -2 
 )                         بون من الجسم .   (    العضو المسئول عن إخراج ثانى أكسید الكر -3 
 )                        التربة التى تجود فیھا زراعة القطن .     (      -4 

 قوة االحتكاك. زیادةیستخدم رولمان بلى فى  -1     أ) صحح ما تحتھ خط :  3س

 . الصفائح الدمویةالدم ھو  الجزء السائل من -2      

   ب) ماذا یحدث إذا :
 كان جانبى القلب غیر مفصولین عن بعضھما . -1

 لم یوجد احتكاك بین حذائك واألرض . -2

أ) تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  4س
 تنعدم ) -تبقى ثابتة -تقل -( تزداد .......................................عندما یفتح رجل المظالت الباراشوت فإن مقاومة الھواء  -1
.......................................یؤدى إضافة األسمدة الطبیعیة للتربة الزراعیة إلى   -2

 زیادة الخصوبة ) –نقص الخصوبة  –موت الكائنات الحیة  –( تلوث التربة       
 ب) علل لما یأتى :

  وجود صمام بین كل أذین وبطین . -1  
للكائنات الدقیقة التى تعیش فى التربة أھمیة خاصة .  -2

 م )2015( إدارة الحامول  19االمتحان رقم 
أكمل الجمل اآلتیة :   1س
 عندما تتساوى قوة احتكاكھا مع الھواء مع القوة التى تحركھا.  .......................................رة بسرعة تتحرك السیا -1  
.......................................یجرى الدم داخل شبكة تسمى  -2  

.......................................تصنع الطائرات والصواریخ بحیث یكون لھا شكل  -3  

.......................................األصل فى التربة الزراعیة فى مصر صخور ھضبة  -4  

:  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة 2س
 )                           قوة تنشأ بین سطحین متالمسین وتؤثر فى اتجاه معاكس التجاه الحركة . (   -1 
 )                       الدورة الدمویة بین القلب والرئتین . (       -2 
 )                       مجموعة من األعضاء تخلص الجسم من الفضالت والمواد الضارة .  (       -3 
 )                          طبقة رقیقة مفككة تغطى سطح القشرة األرضیة .  (    -4 

 أكثر أنواع التربة خصوبة .  الرملیةالتربة  -1    أ) صحح ما تحتھ خط :  3س
 حتى یتم تفریغھ خارج الجسم . الكلیةیختزن البول فى  -3         

  ب) ماذا یحدث إذا :
 لدقات القلب . ةدقائق بالنسب 5جرى إنسان لمدة  -1 
 .عدم تواجد جذور للنباتات فى التربة  -2 

أ) تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  4س
 البطین األیمن ) -البطین األیسر  -األذین األیمن  -الدم المؤكسج من الرئتین . ( األذین األیسر  .......................................یستقبل  -1
 جمیع ما سبق ) -الرملیة  -الطینیة  -( الصفراء .......................................تربة یمر الماء بسھولة خالل ال -2

 ب) علل لما یأتى :
 یوجد صمام بین كل أذین وبطین . -1
 تستخدم الزیوت والشحوم فى اآلالت المیكانیكیة . -2
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 ( للمتفوقین ) 20االمتحان رقم 
 كل مما یأتي : : أكتب المصطلح العلمي الدال على  1س
 القوة التى تنشأ بین الجسم المتحرك والماء -1
 وعاء دموي ینقل الدم من أجزاء الجسم إلى القلب        -2
عضو عضلى أجوف فى حجم قبضة الید         -3
 نوع من التربة شدیدة التماسك   -4
 لھا دور ھام فى تجلط الدم    -5
حالة مرضیة یقل فیھا عدد خالیا الدم الحمراء السلیمة فى الدم أو تقل بھا كمیة الھیموجلوبین  -6
 أي  تغیر یطرأ على التربة ویخل بتوازنھا  الطبیعي  ویلحق ضررا بالكائنات الحیة  -7
 ارتفاع مستوى الملح فى التربة بسبب تراكم األمالح الزائدة    -8
 غیرة متماسكة ال یتشرب الطین الماء بسرعة ملساء وذات حبیبات ص -9

 كریات تحمى الجسم من األمراض البعض منھا یحیط بالجراثیم لیقضى علیھا   -10
 أحد تجویفي الجزء العلوي من القلب یستقبل الدم من األوردة    -11
 مجموعة من الكریات المعدنیة الصغیرة ذات األسطح المصقولة الناعمة  -12
 اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : تخیرأ) :  2س
 الحالب ) -الكلیة  -مجرى البول  -( المثانة  ....................................... أھم عضو فى الجھاز البولى   -1
 الحجاب الحاجز ) -الجدار  -( الصمام  ....................................... یفصل بین األذین والبطین -2
 الغدة العرقیة ) -الكلیة  -( الرئتان  ....................................... لص الجسم من العرقتخ -3
 المقاومة)  -االحتكاك  -كاو تشوك  -( رومان البلي  ....................................... الحیاة مستحیلة بدونھ -4
 الدورة التنفسیة  )  -الدورة الجھازیة  -( الدورة الرئویة   ....................................... الدورة الدمویة بین القلب والرئتین -5

 ) أمام العبارة الخطأ : ×أمام العبارة الصحیحة و عالمة ( √ ) ضع عالمة (  ب)
 التدخین یحافظ على عضلة القلب (   ) -1
 تقوم المثانة بتخزین البول (   ) -2
 دى إلى تملح التربة  (   )تباعد فترات الرى یؤ -3
 یفضل زراعة الدرنات فى التربة الصفراء (   ) -4
 یجب شرب كمیات كافیة من الماء (   ) -5

 : أكمل بكلمات مناسبة : 3س
....................................... و ....................................... و .......................................یتكون الجھاز البولى من  -1

....................................... و ....................................... و .......................................أنواع التربة ھى   -2

....................................... و ....................................... و .......................................مراحل تكوین التربة ھى   -3

....................................... و ....................................... و ....................................... و .......................................من مكونات التربة  -4

....................................... و ....................................... و .......................................تتكون األوعیة الدمویة من   -5

....................................... و ....................................... و ....................................... و .......................................یتكون القلب من   -6

.......................................والرملیة لونھا  .......................................التربة الطینیة لونھا  -7

.......................................و  .......................................و  .......................................التربة من ملوثات  -8

.......................................و  .......................................و  .......................................أنواع التربة  -9

.......................................و  .......................................و  .......................................و  .......................................التربة الطینیة تالئم زراعة  -10

.......................................و  .......................................من أضرار االحتكاك  -11

.......................................و  .......................................من أنواع االحتكاك  -12

.......................................وظیفة الحالبین  -13

  -علل ما یأتي :أ) :  4 س
ار البطین األیسر أكثر سمكا من جدار البطین األیمن. جد -1
 یتبول اإلنسان قلیال في فصل الصیف عن فصل الشتاء .  . -2
 التربة الرملیة جیدة التھویة . . -3
 یتم تصمیم وسائل المواصالت  الحدیثة بشكل انسیابى -4

ة الدمویة      األوعی -1       عرف كال مما یلي : ب)
 الشریان -3    االحتكاك   -2
 الدورة الدمویة الكبرى -5   البالزما         -4 




